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 ىزارلا رخفلا مامالا ريسفت نم سداسلا ءرجلا سرهف َْت
 0 رف : ا

 مقر رمل انعام انا د ا كاستل 10« ٠ | + امني الأ طا "نأ الاد .لامتهلرق 6

 نم اوجرخ نيذلا ىلإ رتملأد 2 يم «هللا دودح

 «توملارذح ف ولأ مثومهرايد «دعبنمهل لحت الفابتلطنافد» » م وو

 «سانلا لع لضفوذلهللانإ» » » 5 نسلق“ ءاسنأا متقلط اذ1 1 112 0

 «هللا لبس ىناولتاقو» » » وذالاب (قيلحأ

 هللا ضروف ,ىذلا اذ' نمدب> > 1 «ازارشنهوكسم الؤ» د د قؤوآب

 «انسح اضرق ا :رعضر  تايلارلاو د د 0#

 تولاط ةصق «صهدالوأ

 ىبب نم الملا ىلإ رت ملأ» ىلاعتهلوق «نهقزر هل دولوملا لعو» » »> م

 «ليئارسإ «اهدلوب ةدلاو راضتال» ») م> ومو

 دق هللا نإ مهين مل لاقو» » » 4 اروكص راطا نأ متدرأنإو» » + ١>

 اكلم ةتاولاط كك 2 «كال 1

 يكلم ةيآ نإ مهين مهل لاقو» » » را ةافولا ةدع ١مع

 «دونجلابتولاطلصف املف» » > ذوو | «مكنم نوفوتي نيذلاو» يلاعتهلوق ١م

 ةّف تبلغ ةليلق هيف نم كد 0 ا «هيرتض رعاه مكيلعحانجالو 0

 : «هللا نذاب ةريثك «حاكنلا ةدقع اومزعت الو» » » ١

 «هللا نذأب مهومزبف» ا لوخدلا لبق ةقلطملا كح 5 ١

 ,دكتمل ا كلل ها ءانا زو م متقلط نإ كيلع حانجالد» ىلاعتهلوق 4

 مهضعل كلم ا رلل كلتدإ و 7 07 ( نهوسم ملام ءاسنلا

 ةيالا «ضعب ىلع لق نما ضاومتفلط "نإور 2

 «تاجرد مهضعب عفرو» » » مه ع له ف نأ

 نيذلا لتتقا ام هللا ءاش ولو» » » + تاولصلا ىلع اوظاح» » » .٠١هه

 «مهدعل نم «ىطسولا ةالصلاو

 اوقفنأ انعأ نيذلا أ ايد » م مم. نم كنروفوت“ ننلأاو» » >

 ةيآلا «ى انقزر اذ «اجاوزأنورذبو

 ا رهفلا 3



 س4

 نرسم انما عز واخ
 ىزادلا رخفلا مامالا نيس نم

 «مهانيتآ ؟ليئارسإىب لس» ىلاعتهلوق
 «هّللأ ةمعل لدس نمو»

 ةامحلا اورفكذنذلل نيز»

 «ايندلا ١

0 21 

3 20 

0 27 
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 "ا اللا

 هلا 0 اا

 ل ف

 را 1

 ل م

 «اونمآن يذلا نم نورخسيو»

 موي ممثوف اوقتا نيذلاو»

 ةماقلا

 « ءاشي نم قزرب هللاو»

 مدحلاو ةمأ نمانلا كف

 اف سانلا نك محيل»

 «هيف اوفلتا

 «ةنجلا الخلا مدس مأ 2

 «اولخ نيذلا لثمكتأي املو»

 نومهم اذام كنا

 «لاتقلا مكيلع تثتكار

 وهوأئيش اوهركت نأ ىدعو»

 «ركل ريخ

 «مار حلا رهشلا نعش ولأسي»ىلاعت هلوق
2 2 5٠ 

 0 401 ار

 نيذلاو اونمآنيذلا فنبإ»
 ةيآلا ءاورجاه
 رسيملاَو رخل نعكنولأس»

 ةهحفص

 رو تر يك

 نوقفني اذأم كنولأسيو» ىللاعتهلوق ه٠

 6» وفعلا لق

 « شمال اب » اا 5و نم مذ ه٠

 8١م

 «ىماتيلا نع كنولأسيو» ىلاعت هلوق
 ىدحتاكرشملا اوحكنت الو» 00 00

 محصملل

00 
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 ا ابل

 د دل

 ا 2007
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 1 م فل

 ةيالا «نمؤي
 «ضيحملا نع كَ لانو

 ةيآلا 2 ثرحىؤاسن»

 ةضرع هللا اولعجت الو»

 ةيآلا «مكتامإأل

 ىف وغللاب هللا عذخاؤي الر

 ةيآلا يكامأ
 «مهئاسن نم نول نذللد»

 تانطلاو

 ةيآلا « نومسفن ١

 رص ردي

 «نهدرب قحأ نهتلوعبو»
 «ةجرد نوملع لاجرالو»

 «ناترم قالطلا»

 ام اوذخاتنا ل لح الور

 اشيش نع ردشبا



 ةيآلا «نوملاظلا مث نورفاكلاو» ىلاعت هلوق 441

 نآل . ىلاعت هللا مالك ىلإ فلخلا قرطت أدتبم مالكلا اذه انلعج ول انأ : باوجلاو
 ىلإ ريصملا بجوف لاكشالا لاز مدقت امب هانقلع اذإ امأ ءاملاظ نوكي دق نيرفاكلا ريغ

 هلبق امب هقيلعت
 , باذعلا كلذ نع صلختلا نع اوزجت رانلا اواخد اذإ نيرفاكلا نأ (ىئاثلا ليوأتلاإ)

 رفكلا اوراتخا ثيح مهسفنأ اوءلظ نيذلا مم لب «؛باذعلا كلذب مهلظي مل ىلاعت هتلف

 0 ضاع | زامص ام اود وو لاحت هل وق ةرريظت و ءإ تاذعلا ذه نافجت م .اوزاص ب قسفلاو

 (ادحأ كبر مظي

 مهتجاحو مهتقاف مويل تاريخا ميدقت اوكرتشيح نوملاظاامه نيرفاكلانأ ( ثلاثا ليوأتلا 07

 مويهنواحجتام كسفنأل اومدقنكلو ؛ ءىدرل ا رايتخالا اذه ىف مهب اودتقتال نورضاحلا اهأ متأو

 1 هللا باذع نم مكسفنال ةيدف ةمايقلا

 مهعقوتل  امعضاومريغ ىفرومألا عضوب مهسفناأل نوملاظلا مث نورفاكلا «عبارلا ليوأتلاوإ)

 اولاقو « هللا دنعانؤاعفشءال وه : ناثوألا ىف نولوةي اوناك مهناف : هللا دنع مل عفشيال نم ةعافشلا

 لظدقف هللا دنع هل ًاعيفش نوكي نأ عقوتو ًادامج دبع نف فلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهديعتام : ضي

 هنم عقوتلا زوجبال نم ريا مق قوت ثيح هسفن

 (ائيشدنم ملظت لو ابلكأ تنآ ) ىلاعت لاق « قافنالاك رت لظلا نم دارملا (سماخلا لي وأتلاو)

 الف مسملا امو هذا زيد ىف قاف الل نك راثلا نو رفاكتلاو ةنذلا به قوكم عنمت ملو تطعأ ىأ

 0 1 تر ا 1

 ميظعلاغلمملا نوغلابلا لظاا فنولماكلا مث ىأ (نوملاظلا مث نورفاكلاو) (سداسلا ليوأتلاو

 هذه رثك أو « انبه اذكف . للعلا ىف نولماكلا مه ىأ نوملكتملا مه ءاسلعلا : لاقي اك« هيف ميظعلا

 ملأ هللاو هللا همحر لافقلا اهركذ دق هوجولا

 ىلاعتهلوق هلوأو . عباسلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نا هيلي و ءسداسلا ءزجلا مت

 هلاك ! ىلع.هللا ناعأ «مويقلا ىحلا وهالإ هلإال هللاد



 قل . ةبآلا هقلخ الو هيف عيبال» ىلاعت هلوق
 امم ءىث همم نوكي الو ؛ هدحو ءىجي ناسنالا نأ ةيآآلا نم دوصقملا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ءارو كانلوخ ام مك ياو هما مكانقلخ اك ىدارف انومتئج دقاو) ىلاعت لاق : ايندلا ىف هلصح

 (ادرف انيتأيو لوقي ام هثرنو) لاقو (كروهظ

 مويلاف) لاق اك « ةيدفلا ىنعمب انبه عيبلا نأ : لوآلا : نابجو هيفف 6هيف عيب الإل هلوق امأ

 هناكف (امنم ذخؤي ال لدع لكلدعت ناو) لاقو (لدع اهنم لبي الو) لاقو (ةيدف مكنم ذخؤي ال

 نوكي نأ :ىتناثلاو . باذعلا نه هب ئدتفت ام بدتكتف هيف ةراحجت ال موب ىنأي نأ لبق نم :لاق

 ةراجت هيف نوكي ال ىذلا مويلا ىنأي نأ لبق مككلم ىف وه ىذلا لاملا نم كسفنأل اومدق : ىنعملا

 ْ لاملا نم ءىش بستكي ىت> ةعيابم الو

 مهضعب ذئموي ءالخألا) ىلاعت هلوق تايآلا نم هريظنو ؛ ةدوملا دارملاف (ةلخ الوإل هلوق امأ

 ل مكضعب رفكي ةمايقلا مو.و) لاقو (بابسالا مم تعطقت و) لاقو (نيقتلا الإ ودع ضعبل

 نيملاظللاهو)لاقو (مّيمح قيددالو نيعفاش نم انلاف) رافكللا نع ةياكحلاقو (اضعب 0 مل زعلب و

 تاعافشاا لكن ىضذتقي (ةعافش الوز هلوق امأو 0 7

 توبث ىلع تاد لئالدلا رئاس نأ الإ . لكلا ىف ماع (ةعافش الو ةلخ الوإل هلوق ن 8 :

 اوقتاوىلاعت هلوق ريسفت ىف هانيب دقو. نينمؤملل ةعافشلا توبث ىلعو ؛ نينمؤملا نيب ةبحملاو ةدوملا

 (ةعافش اهنم لبقي الو ائيش سفن نع سفن ىزحت ال هللا ىلإ هيف نوءجرت اموي

 الو:شمنوكي دحأ لك نأ : اهد-أ : رومأ ةمايقلاءوي ةعافشااو ةلخلا مدع ىف ببسلا نأ معاو

 بلاغ ديدنلا فوذلا نأ : ىناثلاو (هينغي نأش ذئماوي مهنم ءىرما لكل) ىلاعت لاق ام لع ؛ هسفنب

 امام لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع ةءعضرم لكل هذت امنورت موي) لاق اه ىلع ؛ دحأ لك ىلع

 راض قييفلاو نمكلاا تبسي باذغلا لن اذإ نأ : كلاثا وى راك 1 مث امو ىراكس سانلا ىرتو

 اهب افوصوم ناك نمل أضخم راض ال آضتيم راض اذإ و ء نرمآألا 1 !-

 هلل دما : لوقي ناك هنأ راسي نب ءاطع نع لقنف (نوملاظلا م نو رفاكلاو )ل ىلاعت هلوق امأ

 هذه ليوأت ىف اوركذ 0 . نورفاكلا مث نو مملاظلا لقي مو (نوملاظلا مث نورفاكسااو) لاق ىذلا

 ةعافشلاو ةلخلا ىن كلذ مهوأ (ةعافش الو ةلخ الو) لاق امل ىلاعت هنأ : اهدحأ : اهوجو ةنآلا

 صتخم . ىنلا كلذ نأ 1 لْدُيل (نوملاظلا مث 1ةروماكلاوز هل ناك 1 ١

 لاق ٠ قاسفلا قح ىف ةعافشلا تايثإ لع ةلاد ةيآلا ريصت ريدقتلا اذه لعو (' نرفاكلا

 مدقتام هقيلعت بجي ف أدتبم مالك (نوملاظاامه نورفاكلاو) هلوق نال حي ريغ ليوأتلا اذه :يضاقلا



 ةيآلا « كانقزر ام اوةفنأ اونمآ نيذلا اهسأاب» ىلاعت هلوق ا

 مللواس ني م.ثث همس سل 1 6

 خبال مدي ىل؟ ايا ىلبق نم مك انقر ام : اوقفنأ اونمآ َنِلا 1

 «004 َنوُلاَظلا مم 0 ةعاَفش الو اع

 لاو لو 4 نر 6 اوقفنأ ا 9 ىلاعت 00

 «نوملاظاا مث نورفاكلاو ةعافشالو

 كلذ قافالا قالاملا لدِيو /لاتقا ىف سفنلا لذب ناتننالا لع ءاشالا بءصأ نأ ملعا

 ايف لاتقلاب رمأ ىلاعت هنأ وهو ء«رخآ هجو هيف اضيأو . قافنالاب رمأللاب هبقعأ لاتقلاب رمآلا مدق

 دودقملاو (انح اضرق هللا ض رقي ىذلا اذ نم) هلوقب هبقعأمث (هللا ليسف اولتاقو) هلوقب قبس

 مث « تولاط ةصق هيف ركذو لاتقلاب رمألا دك أ ةيناث ةرم هنا مث « دابجلا ىف لاملا قافنا هنم

 (اوقفنأ اونمآ نيذلا امأاي) هلوق وهو . دابجلا ىف قافنالاب رمآلاب هبقعأ

 لئاسم ةيآلا ىف : لوقنف رظناا هجو تفرع اذإ

 امم اوقفتأ) هلوقب الالح الإ نوكيال قزرلا نأ ىلع اوجتحا ةلزتعملا (ىلوألا ةلأسملا)

 زوجبال هئاف امارخ ناكامامأ عامجالاب اقزر ناك هلك نم قافنالاب ردأ ىلاعت هنلا "ل وقلق ُ انقزر

 لالا 20 نو هللا هاظ ارلاق تالا و اما رح ناك أل ”قرَرلا نأب عطقلا ديفي اذهو : هقافنا

 ار اقرار لاك ا 1ك قافتان رماآلا اذه صصخ انأآلإ اقر ناكام لك قافناب رمآألا لع

 ماع وه مأ ةاكرلاكب جاولا قافنالاب صتخم (اوقفنأ) هلوق نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ه1 لا لا ادت قسما لاف“ ةنودنم وأ ةبجاو تناك ءاوس تاقافنالا لك ىف

 ىلع الإ هجوتيال ديعولاو دعولاك (ةلخ الو هيف عيبال موب ىنأي نأ لبق نم) هلوق نآل لاق

 0020 دكلا ىارسلو ف ردملاو تعا ولا لوانت رمألا اذه : 00 لا لاقو . بجاولا

 منكما ايندلا نم متجرخ اذإ مكناف ءاندلا ىف نونوكست نيح ةرخآلا عفانم اولصح : ا

 هلآ لع لئلا و# ذاهلكا ى قافتالا هنم دارا: نأ ثلاثا لوقااو «ه رغآلا 1

 مصآلا لوذ ادهاو“ داهجلا قف قافتاللا هم 0 ناكف : داهجلاب َرمأألا دعب 2

 ىو . بصللاب (ةعافش الو. ةلخ الو ٠ 0ع ال) ورمع وبأو ريثك 0018 ”ةثلاثا ةلأسملا)

 نوقابلاو 5 : الو اهف وغل ال) رو الا ىفو (لالخ الو هيف عيب ال) مد اع يغار لوم

 (لادج الو قوسف الو ثفر الف) هلوق يف ه هاند ا 0 : 1 ه رفلا ف لأ ان



 "1 ةيآلا «ديربام لعفي هللا نكلود ىلاعت هلوق
 لاتتقالامدعدارأ ول لاتتقالا دوجوب ملعلا لوصح لاخ ؛ باحيالاو بلسلا نيبو ؛ تايثالاو ىنلا

 ناهربلاو  ملوةدض ىلع ةبآلا رهاظ نأ تبثف ؛ لاحت كلذو تابثالاو ىننلا نيب عمجا دارأ دق ناكل

 قيفوتلا هللابو ملوق دض ىلبع عطاقلا

 : ىنعملا نأ ةيآلا لوأ ىف انركذ دقف (ر فك نم مهنمو نمآ نء مهنف اوفلتخا نكلوإل لاق مث

 ةلادةيآلاهذهو ءاولتنقا مرج الف اوفلتخا اذاو « اولتتقي مل اوفلتخي ل اذاو  اوفلتخ مل هللا ءاش ولو

 ىنملاو « لئاقتلا مزلتسي فالتخالا نأ نيب هناأل ؛ ىعادلا لوص> دعب الإ عقي ال لعفلا نأ ىلع

 , ىعادلا اذهلالإ عقت ال ةلتاقملا نأ ىلع لدي كلذو « ةلتاقملا ىلإ موعدي نيدلا ىف مهفالتخا نأ

 عوقولا عنتم لعفلا نأ ىلع لدي هجولا اذه نف « ةلتاقملا تغقو ىعادلا اذه لصح ىتم هنأ ىلعو

 ,هردقوهللا ءاضقب لكلا نأ رهظ كلذ تبث ىتمو « ىعادلا لوصح دنع بجاوو.« ىعادلا مدع دنع

 اضيأ ةلاد ةيآلا تناكف . لسلستلل اعفد ديعلا ىف هللا اهقلخت ةيعاد ىلإ ةلاح ال دنتست ىعاودلا نآل

 انيهذم ةح ىلع هجولا اذه نم

 ؟ ريركتلا ىف ةدئافلا اف : ليق ناق 4 ولتتقا ام هللا ءاش ولو ١ لاق مث

 اولعف مهنأ معزنمل ابي نكت . مالكلا ًاديك أت هررك امنا : ىلاعت هللا همحر ىدحاولا لاق : انلق

 ىلاعت هللا نم ردق الو ءاضق هب رحب لو . مبسفنأ دنع نم كلذ

 ؛هلعفو هيلع ضارتعا ال ءاشي نم لذخيو ءاشي نم قفويف (ديريام لعفي هللا نكلوزإل لاق م“

 دعاسيمصخلان آل : اولاقو ؛ نينمؤملا نامبال قلالا وه ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب باعحسألا جيتحاو

 لعافلان وكي نأ ب جوف : ديريام لك لعفي هنأل ع ةيآلا تلدو ؛نهؤملا نمزام الادب ريملاعت هنأ ىلع

 نم نامالا ديرب ناكولف ديربام لك لعفي هنأ لع لد امل اضيأو : ىلاعت هللا وه نوؤملا ناكل

 ديريال ىلاعت هنأ ىلع لد كلذك نكي ىلاملو ٠ نينمؤم اوناكلؤ ؛نامالا مهيف لعفل رافكلا

 تانئاكلا ةدارإ ةلأسم ىلعو « لامعألا قلخ ةلأسم ىلع ةلاد ةيآلا هذه تناكف : عهنم نامالا

 هوجول فيعض اذهو : هسفن لاعفأ نم ديرلام لك لعفيدارملا : نولوقيو قلطملان وديقي ةلزتعملاو

 ريصي هناف : تاحضاولل انايب ةيآلا ريصت دييقلا اذه ىلع هنأ : ىناثلاو . قلطالل دييقت هنأ : اهدحأ

 كلذب ىلاعت هللا فصو ىف نوكي الف كاذك د>أ لكنأ : كلاثلا . هلعفيام لعفي هنأ ةيالا ىندم

 ملعأ هللاو هتبترم ولعو هتردق لاك ىلع اليلد



 ةيآلا «مهدعب نم نيذلا لتتقاام هللا ءاشولو» ىلاعت هلوق /

 ىوملا مالسلا هيلع ىسيع

 حورلا نوكب نأزو هب ديأ ىذلا سدقلا حور نأ : سم ىنأ لوق وهو (ثلاثلا لوقلاوإل

 ىثالاو ركذلا ىتفطن عامتجا نم قاخ نم هريغ نع اهم هنابأو . هيف ىلاعت هللا اخفن ىتلا ةرهاطلا

 لئاسم هيفو (تانيبلا مهتءاجام دعب نم مدعي نم نيذلا لتتقاام هللا ءاش ولو ل ىلاعت لاقم“

 ممل ت>ضوو «تانيبلا مهتءاجام دعب لسرلا نأ وه اهلبق امب هذه قاعت ( ىلوآلا ةلأسملا)

 فالتخالا كلذ ببسب و ؛ رفك رم مهنمو نمآ نممهنف « مبماوقأ تفلتخا «نيهاربلاو لئالدلا

 اوبراحتو اولتاقت

 ريدقت اولاقو « ةيآلا هذبب هردقو هللا ءاضقب ثداوحلا لكن أب نولئاقلا جيتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 , لاتتقالا مدع ةئيشمل مزال لاتتقالا مدع نأ ىنعملاو « اولتتقي مل اولتتقيال نأ هللا ءاش ولو : ةيآلا

 ؛ ةدوقفم لاتتقالا مدع ةئيشم نأ انبلع لاتتقالا دجو ثيل . موزلملا مدع ىلع لدي مزاللا مدعو

 رفكلا نأ للع كلذ لدف« ةيصعم لاتتقالا كلذ نأ كش الو ؛لاتتقالا ةئيشم وه لصاحلا ناك لب

 نينمؤملل مهلاتقو رافكلا لتق نأ ىلعو «هتئيشمو هردقو هللا ءاضقب نايصعلاو ةعاطااو ناءيالاو

 ىلاعت هللا ةداراب

 رافكلا نأ. نابي ةيالا نم دؤضقملا : اولاقو ؛لالدتسالا اذه نع اوباجأ قف ةلزتغملا-امأو

 مهكلهأل ءاشواىلاعتهنا : لاقينأب لصحدوصقملا اذهورىلاعتهتل مهنم ةيلغب كلذ سيلفاولتاقو اولتقاذإ
 ناكاذإوارسق وا ريجاتا نممبعنملءاشول : لاقي وأ مهنمردقلاو ىوقلابلسلءاش ول : لاقي وأ مهدابأو

 مل مامالا ءاش ول : لاقي اي اذهو « ةئيشملا نم عاونآلا هذه هنم دارملا (هللا ءاش ولو) هلوقف كلذك

 اذك و اهانركذ ىتلا ةئيشملا هنم دارملاو , رفحا ىراصنلا برشت ملو . هتكلمت ىف رانلا سوجملا دبعي

 هوجو ىلع قتنتو هوجو ىلع عقت ةئيشملا تناكاذإ : لاقو ةبوجألا هذه ىضاقلا دك أ مث ءانبه

 ةيفانتم ةنيابتم ةثيشملا نم عاونأألا هذهو ايس ال ء صوصخملا هجوولا ىلع ةلالد رهاظلا ىف نكي مل
 « ةئيشم اوك مؤيع ىف ةكرتشم اهنأ الا :تنئابتو .تفلتخا ناو ةئيشملا ٌعاونأ نأ : باوجلاو

 ةئيشم اهنا ثيح نم ال « ةئينثم اهنا ثيح نم ةئيشملا وه طرشاا ضرعم ىف ةيآلا ىف روكذملاو
 ةئيشمامإ ىهو « ةصاخ ةئيشمب ةثيشملا صيصختو , الصاح ىمسملا اذه نوكي ال نأ بجبوف « ةصاخ

 00017 20 ةالكتلل دق : راجالاو نهقلا ةئيشم وأ ءنزدقلاو ئؤقلا للسأ ةئينقم وأ« كالملا

 هللا نال كلذو « عطاقلا ليلدلا فالخ ىلع وهف ظفللا رهاظ فالخ ىلع صيصختلا اذه نأ امو

 نيب عمج لاتتقالا ع وقو مدع لاح لاتتقالا عوقوب ملعلاو , لاتتقالا عوقوب املاع ناكاذإ يلاعت



 فل ةبآلا «سدقلا حورب هانديأ ود ىلاعت هلوق

 ةبيغلا ةظفل راتخا دوصقملا اذهلف (املكت ىسوم هللا ملكو) لاق كلذلو

 (انيتآو)هلوقىف ريمضلان أل ةبطاخملا ظفا راتخا اماف 4 تانيبلا مجرم نب ىسيع انيتآو إل هلوقامأو

 . ءاتيالا ةمظع ىلع لدي ىتؤملا ميظعتو : ,يظعتلا ريمض

 امهنأ ىلع كلذ لدي لهو ؟ ركذلاب ءايبنالا نيب نم ىسيعو ىموم صخ مل (ىناثا لاؤسلا
 ؟ اههريغ نم لضفأ

 اهيتبأف ضير , امض ريع تارجمم نم ىوؤفأو را امه] زج نلإ سدح | دس نارخاو

 هيبنت رك ذلاب امهصيصختف ؛ نيدوجوم اوسيل ءايبنالارئاسرمأو ؛ نامزلا اذه ىف نورضاح نودوجوم
 لصحي مل امهتازجعم ةرثكو امهتجرد ولع عم نالوسرلا ناذه : لبق هناك. امهتمأ ىف نعطلا ىلع

 اوضرعأ امبتعاط ىف مهلع بجاولا نعو : اوفلاخو اوعزان لب ؛ امبتمأ نم داقالا

 تانيبلا ءاتيإ نأ موي وأ لدي . تانيبا ءاتياب مجرم نب ىسيع صيصخت 4( ثلاثلا لاؤساا )ل
 تانيبلا كلت نآل ركذلاب امهصخ اما : ملق ناف زئاج ريغ كلذ نأ مولعمو ؛ هريغ ىف لصح ام

 مل ناف « مالسلا هيلع ىسيع تانيب نم ىوقأ تناك« مالسلا هيلع ىسوم تانيب نا : لوقنف ؟ ىوقأ
 . ةاواسملا نم لقأ ذاف ىوقأ نكد

 مالسلا هيلع ىسيع ةوبن اوركنأ ثيح . دوهلا لاعفأ حبق ىلع هيبنتلا هنم دوصقملا : باوجلا

 ةحناللا تانيبلا نم هيدي لع ربظأم عم
 ٠ ماقملا اذبم قيلي ال كلذو « ةلق عمج تانيبلا (عبارلا لاؤسلارل

 . ملعأ هللاو . ةلق عمج هنأ لسن ال : انلق

 ناتلأسم هيفف (سدقلا حورب هاندي أو إل ىلاعت هلوق امأ

 ميم هففتو زاجحلا لهأ هلقثت سدقلا (ىلوألا ةلأسملا

 ليربجهحورو ؛ ىلاعت هللاوهسدقلا : نسحلا لاق لوألا : لاوقأهريسفتىف 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ىوهطسو ىفوهرمأ لوأ ىف مالسلا هيلع ليربجب هانعأ ىنعملاو . فيرشتلل ةفاضالاو : مالسلا هيلع

 هيلع مالسلاهيلعليربج نالف هطسو ىفامأو (انحور نم هيف انخفنف) هلوةلفرمألا لوأىف امأ ؛ هرخآ
 مالسلاه يلع ليريجهناعأ هلتق دولا تدارأ نيخ رمالا رخآ ىف امأو « ءادعألا نم هظفحو ؛ مولعلا

 هلزن لق) ىلاعت هلوق مالسلا هيلع ليربج سدقلا حور نأ ىلع لدي ىذلاو ءامسلا ىلا هعفرو

 ( سدس هلأ هك

 هب ىحب ناك ىذلا مسالا وه سدقلا حور نأ سابع نبا نع لوقنملا وهو (ىلاثلا لوقلاوإ)

 ”0- يف



 هنكالا ءاربإ ىهو مالسلا هيلع ىسيع تازجعمو . رحسلا وهو هيف نيمدقتم رصعلا كلذ لهأ ناك

 بطلا وهو هيف نيمدةتي رطعلا كلذ لهأ ناك ام هيبلغلاك تناك: ىنوملا ءايحاو.ءضصربأللاو

 ؛راعشالاو بطخلاو ةحاصفلاو ةغالبلا سنج نم تناك نآرقلا ىهو مالسلا هيلع دمت ةزجعمو

 هجو هيفو ةوقلا مدعو ةوقلابو : ءاقبلا مدعو ءاقبلابو ؛ ةرثكلاو ةلقلاب ةتوافتم تازجعملاف ةلمجابو

 انآ لا اناآللا هتك يه ءاددلاب 'قاعتام تاجردلا توافتب .دازملا نوكب نأ ؤهو« كلا

 لدكلل اعمجتسم ناك لسو هيلع هللا ىلص ادم نأ تملع ةثالثلا هوجولا تامأت اذاف  ةلودلا ةوقو

 رفوأو مظعأ هتاودو رثكأ هموقو « ىوقأو قبأ هتازجعمو ىلعأ هبصنف

 امنإو ؛ لكلا ىلع لضفملا وه هنأل  مالسلا هيلع دم ةيآلا هذبم دارملا نأ (ىناثلا لوقلا)

 اذه لعف نم : هل لاقيف امظع العف لعف نك زمرلاو هيبذتاا يبس ىلع (تاجئرد مهضعب عفرو) لاق

 نع ةئرطخلا : لئسواءهب حيرصتلا 0 مخفأ كلذ نوكيو ؛ هسفن هب ديربو مكضعإ نأ ل لوف

 ولو : لاق ولو .هسفن دارأ ثلاثلا تركذإ تئشولو : لاق مث  ةغبانلاو اريهز ركذف « سانلا رعشأ

 ةماخخ هيف قبب مل ىسفن تركذإ تئش

 اناضف لسرلا كلت) هلوق نم موهفملا ره (ت أجرد مهضعب عفرو) هلوق نم موبفملا : 00

 ىلك مالك (ضعب بع مبضعب انلضف لسرلاكلت) هلوقاضيأو ؟ ريركتلا ىف ةدئافلااف (ضعب ىلع مهضعب

 مهضعب عفرو) كلذ دعب هلوقو  ةلمجا كلت ليصفت ىف عورش (هللا ملك نم مهنم) كلذ دعب هلوقو

 هتايئزج ليصفت ىف عورشلا دعب ىلكلا مالكلا ةداعإ نأ مولعمو ؛ ىلكلا كلذل ةداعإ (تاجرد

 .اكردتسم كاراوكي

 ىلع ضعبلا ليضفت تابثإ ىلع لدي (ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت) هلوق نأ : باوجلاو

 ف 'سيلف ةليلق تاجر وأ ةريثك تاجردب لصح ليضفتاا كلذ نأ نع لدي نأ اماف ء ضعبلا

 اركب نك لف « ةدئاز ةدئاف هيف (تاجرد مهضعب عفرو) هلوق ناكف « هيلع ةلالد

 الاؤس هيفف ( تانيبلا رم نب ىسيع انيتآور) ىلاعت هلوق امأ
 اذه نع لدع مث (ضعب ىلع مبضعب انلضف) ةيآلا لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ (لواألا لا وسلا)

 ىلإ ةبياغملا نم لدع مث (تاجردمهضعب عفرو هللا: ملك نم مهنم) لاقف ةباغملا ىلإ مالكلا نم عونلا

  ةبياغملا ىلإ ةبطاخلا نع لودعلا ىف ةدئافلا اف (تانيباا رم نب ىسبع انيتآو) لاقف لوألا عونا

 . ؟ ىرخأ ةرم ةبطاخما ىلإ اهنع مث

 ءانملك نم مهنم : لاقي نأ نم ًاعقو رثك أو بيهأ (هللا ملك نم مهنم) هلوق نأ تاوطأو



 ا ةيآلا «تاجرد مبضعب عقود لاك ارق

 نمؤم:لكن آل ؛ لضفلا ىلع لد دأ واللا ةءارقلاو ء. بصنلاب (هللا ملكا 1 مةينثا ةأملا)

 ٠ لات هللا هملكي/ نأ ىف يف زتعلا اع فر جانم ىلصملا» مالسلا هيلع لاق ام ىلع هللا ماكي هن هناف

 هملاكم ىنعمب هللا ميلك: موق هيلع لديو « ةملاكملا نم (هللا هي الرق

 سيل ىذلا . ىلزآلاميدقلا مالكلا وه عومسملاف هللا هملك نه نأ ىف اوفلتخا 4« ةثلاثلا ةلأسملا))

 ةيؤر عنتمي مل امل هناف كلذ وه عومسملا : هعابتأو ىرعشألا لاقف ؟ هريغ مأ توص الو فر

 مالكلا كلذ تا :«ئديدزت ابا لاق“ كنك سيل ام عامس دغش ال'|ذكتف ؛ 032000

 توصلاو فرعاوه عومسملا انا لا

 اولاق (هّللا ملك نم مهنه) ىلاعت هلوقبدأر م مالسلا هيلع ىدموم نأ ىلع اوهفتا («ةعبارلا ةلأسملا)

 نيعبسهموق ىمومراتخاو)هلوةبهللا هدارأ نيذلا مهو ؛ نوراتخملا نوعبسلا ىسوم موق' نم عمس دقو

 هلاوق ليلدب عن : لاق يا هلتخا ؟ جارعملا ةليل ملسو هياع هللا لص د# هعمس لهو (الجر

 (ىحوأام هدبع ل حوأف)

 نيذلا ءاسنالا كال أ قم ةباغنايب هنم دوصقملا (هللا ملك نم مهْم) ىلاعت هلوق نا : ليق ناف

 (املكت ىسموم هللأ مكو) لاق ؛ مالساا هيلع ىموم ميظعت ف غلاب انا بيسلا اذهو « ىلاءت هللا ملك

 نيرظنملانمكنافلاق نوثعبي موي ىلإ ىف رظنأ) لاقشم> , سيلبإ نيب و هللا نيب ةملاكه نآرقلا ىف'ءاج مث

 هللأ نيب ةا ةملاكم ىلع لدي تانآلا هده رهاظو: تايآلا هده رخآ لآ (مولعملا تقولا موا كل

 بجوي مل نإو . مذلا سيلبال لصح فيكف . فرششاا ةياغ بجوي كلذ ناكن اف « سيلبإ نيبو
 انك يل مكو) لاق ثيح مالساا هيلع ىسومل فيرشتلا ضرعم ىف هر 3فظتف انو

 ةطسأ و ريغ: ن "مك عم تاباو + كالت لاق لل عيل 10 ىلعل ديا 5 أمف. سس 0 سلبإ ة هكضصو نأ : َكنألَو جاو

 ةدوجوم تناك ةطساولا لعلف

 لسرلابتارمنأ نايبهنمدارهانأ : لوألا : نالوةهيفف ( تاجردمهضعب عفرو إلىلاعتهلوقامأ

 كلملادوادلعمجو 0 ةلمضفلا هده : توب مو ظ»ّ الماخ ميهاربأ لذا ىلاعت هنالل كلذو 5 ةئوافتم

 اذه وك مو 2 حيرلا 5 ريطلاو نك نس لال ناهئلتسأ ر>سو 5 هريغل اذه لصحع ملو؛ ةوعتلاااو

 نأبو : سنالاو نجلاىلاثوءبم هنأب صوصخ مالنسلا هنلع دمحو « مالنسلا هلع دواد.هيبالل اللطاج

 اهانلح اذإ امأ ٠ بتارملاو بصانملا لع تاجزردلا انلمح نا:أذهنو ؛ عئارشلا لكل خيسان هعرش

 ها ناقت الو زجعملا ن أ أعاون 0 وأ أ ءاينألا نم د>أو لكذأل ) هجو اضيأ هيهق ؛ تارزجعملا لع

 ام هيقلاك ناك رحتلا قلفاو م ىلا. دبلااو : ةيح اصعلا بلق مقرا . مالسلا هيلع ىسوم تازجيعف
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 نأ :ىاثلاو . ابيرقت ملسو هيلع هللا ىلص دمج ىلع ةال- صلاب مهرمأو «ابيدأت مدآ دوجسب ةكئالملا

 ناكام مالسلا هيلع مدال ةكئالملا دوجس امأو ؛ ةمايقلا موي ىلإ ةمئاد مالسلا هيلع دمح ىلع ةالصلا

 هيلعهتلا لصدخت ىلع ةالصلا امأو . ةكئالملا هالوت امنإ مدآلدوجسلا نأ : ثلاثلا . ةدحاوةرمالإ
 دوجسلاب اورمأ ةكئالملانأ : عبارلاو . نينمؤم ا وةكئالملا اممرمأ مث نيملاعلا بر اهالوت امتاف ملسو

 مدآ ة ةمج ف مالسلا هي هلع كم روز نأ لجال مدآل

 لاققمالسلا ا هيلع دمح اما (ابلك امساللا م 3 معو) ل لا ملعلاب مدآ صخ ىللاعت 0 لمق ناف

 مدآ ملعف اضيأو (ىدهفالاض كدجوو) لاقو (نامبالا الو باتكلا ام ىردت تنك ام) هقح ىف

 هسلع) هلوقل مالسلا هيلع ليربج مالسلا هيلع دمع عمو (ءامسآلا مدآ ٍلعو) لاق ؛ ىلاعت هللا وه

 (ىوقلا ديدش

 لضف ناكو ملعت نكت ملام كيلعو) ملسو هيلع هللا ىلص دم لع ىف لاق ىلاعت هنأ : باوجلاو

 ملع نمحرلا) ىلاعت لاقو «ىبدأت نسحأف ىبر ىنبدأ» مالساا هيلع لاقو (امظع كيلع هللا

 لقو) مالسلا هيلع دمحم ىلاعت لاقو «ىه امءايشآلا انرأ» لوقي مالسلا هيلع تاكو (نآرقلا

 امأو : نيقلتلا بسحب كاذف (ىوقلا ديدش هملع) ىلاعت هلوق نيبو هنيب عمج | امو و.(اسلع ىدز بر

 سفناألا ىفوتي هللا ) ىلاعت لاق مث (توملا كلس كافوتي لق) لاق ىملاعت هنأ او ىلاعت هللا نف ميلعتلا

 (اهتوم نيح

 مالبسلا هيلع دمحم ىلاعت هللا لاقو (نينمؤملا دراطب انأ امو) مالسلا هيلع حون لاق : ليق ناف

 نسحأ حون قلخ نأ ىلع لدي اذهو (مهبر نوعدي نيذلا درطت الو)

 ) ميلأ باذع مهتأي نأ لبق نم كموق رذنأ نأ هموقىلإ احون اناسرأ انا) لاق ىلاسعت هنا : انلق

 دل « نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو) هيف ليقف مالسلا هيلع دمت امأو . باذعلا هرمأ لوأ ناكف

 ضرالا ىلعرذتال برزلاق نأ ون ةقاع ناكف ( مب محر فؤر) هلوق ىل 00 رم كو , ؟ءاج

 رئاس امأو (ادومحاماقم كبر كئعبي نأ ىسع) ةعافشلا مالسلا هيلع دمع ةبقاعو (ًارايد نيرفاكلا ن

 هللا [صدمحم اهنم لضفأ ةزجعم اهنم دحاو لك ةلباقم ىف ةوبنلا 0 5 تا

 ملعأ هللاو : هانركذ امن رثك أ لمتحي ال باتكلا اذهو « سو هيلع

 لئاسم هيفف 4 هللأ ملك نم مهنم ) ىلاعت هلوق امأو

 انور لات ءارذكا اريثك فادح ءانلآو:؛ ىلاعت هللا هملك نم .هنم دازملا ( 0 ةلأسملا)

 (/ نعال ذلك نس الا ةدشتا ام



 - , نكسا مدآاي) همساب هادان نآرقلا ىف اين ىدان ان

  «ىنلااممأ اي) هلوقب هادان هناف مالسلا هيلع ىنلا 0 )

 مدآ ناف « هتازجعم نم رظعأ تناكءايبنآلا تازجعم نأ : را هوجوب فلاخل حار 0
 مالسلا هيلع ميهاربا ناو . كل ذك مالسلا هيلع دمع ناكامو ؛ هو اب وجسم ه ناك مالسلا هي 0

 0 1 مالسلا هياع ىمود نأو . هيلع ًاناكرو احور تبلقناف ةميظعلا ناريناا ىف 1

 او سنالاو نجلا ناكناملسو“ هذ ف ديدحلا هللنال دوادو ءابلثم هل ناكام دمحو ةيظنلا

 5 ىسيعو ٠ ملسو هيلع هللا لص دمحم الصاح كلذ ناكامو ؛ هل نيرخسم حايرلاو شحولا !

 دمحم الصاح كلذ ناك امو صربألاو ه5الا ءارباو ىتوملا ءايحإ ىلع هردقأو :ةياوفطلا ىف هللا

 ملسو هيلع هللا لص

 لاقو(الياخ ميهاربا هللا ذختاو) لاقف . اليلخ هباتك ىف ميهاربا مس ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةجحلاإ) ٠
 (انحور نم هيف انخفنو) مالسلاهيلعىسيع ىف لاقو (اهيلكت ىسوم هللا ملكو) مالسلا هيلع ىسوم ىف ٠

 مالسلا هيلع دم ق> ىف هلقي مل كلذ نم ءىثو :
 هيلع هللا ىلص لاقو «ىتم نب سنوي ىلع تولضفتال » مالا هيلع هلوق (ةثلاثلا ةجحلا ل 5

 «ءاسنالا نيب اوريختال» ملسو ١

 ان ركذف ءايدن لا لضف 0 دجسملا ق 5ك سابع نأ نع و 4« ةعبارلا ةجحلا : 4

 انلقو ءاعسلا ىلإ هعفرب ىسيعو : هايإ ىلاعت هللا ميلكتب ىسومو ؛ هتل ميهاربإو . هتدابع لوطب احوأ

 متاخ وهو . زخأت امو هبنذ نم مدقتاه:هل رفغو «اةفاك سانا لإ تفبلا؛ مهنم لضفأ هللا لوسر

 ىبحينم ًاريخ نوكي نأ دحال ىخبنيال» لاقف هل انركذف ؟ مت: .يف : لاقف هللا لوسر لخدف : ءاينألا
 ام مم ملو طق ةئيس لمعي مل هنأ كلذو «اير "نأ

 * دم نم لضفأ نوكي نأ بجوال ةكئالبلل ًادوجسم مالسلا هيلع مدآ نوك نأ : باوإلاو

 0 2لاقو «ةمايقلام وب قار هنودنهو مدآ» ملسو هيلع هللا لص هلوق ليلد مالسلا هيلع

 ملسو هيلع هللا لص دم باكرب ذخأ مالسلا هبيلع ليربج نأ لقنو «نيطااو ءاملا نيب مدآو ًايبن

 نينمؤملاوةكئالملارمأو « دم ىلعهسفنب لص ىلاءتدهنأ ًاضيأو ٠ دوجسلا نم ظعأ اذهو ؛ جارعملا ةليل
 "م

 رمأ ىلاغت هنأ : لواأإلا ::هوجنو هيلع لذديو ؛ كمالملا دوجس نم لشفأ كلذ ( هلع ةراكلا



 ع ل ا ل م سم ل

 نيملاعلا ديس انأ لاقف ؟ برعلا ديس تنأ تسلأ : ةشئاع تااقف برعلا ديس اذه : مالسلا هيلع لاف

 مالسلا مهيلع ءايبناألا لضفأ هنأ لع لدي اذهو . برعلا ديس وهو

 ملسو هيلع هللا لص هتلالوسر لاق : لاق سابع نبا نع دهاجم ىور (ةرشع ةسماخلا ةجحلا)

 ىلإ ث عبي ىلبق ىتلا ناكو دوسالاو رمحآلا ىلإ تثعب «رخف الو لبق دحأ نهطعي مل اسمخ تيطعأ»
 ا ةرادتم قافأ كعرلاب ترظنو اروهطو اكد 'ضرالا ىلكسعو , هموق

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةلئان ىهف ىتمأل اهترخداف ةعافشلا تيطعأو « ىلبق دحالل نكت ملو مئانغلا

 لئاضفلا هذ. هلضف ىلاعت هللا نأ ىف برص هنأ لالدتسالا هجو ءائيش هللاب كرشيال نمل

 هريغ ىلع
 نك ن1: ىلا اذنه ارارقتا ىف ئدمرتاا ميكحلا ىسيع نب دمح لاق «ةرشع ةسداسلا ةجحلا

 ردقب 43د نوكت' ةيرق ىلع هترامأ نوكست ىذلا ريماألاف « هتيعر ردق ىلع هتنؤم نوكت هناف ريمأ

 ةيرقلاكلت ريمأ لاومأ نمرثك أ رئاخذو لاومأ ىلإ جاتحا برغلاو قرشلا كلم نمو ؛ ةيرقلا كلت

 را اقل ذه ]ع ةةرملا نهاوجو ةيحوتلا زونك نم طعأف هموق.ىلا تعب لؤسر لك كلذكف

 زونكلا هذه _ره طعي امإ ضراألا نم صوصخم فرط ىف هموق ىلإ لسرملاف ؛ ةلاسرلا نم

 ىطعينأو دبالممجومبسنا برغلاو قرشلا لهأ لكىلا لسرملاو . عضوملا كلذ ردقب ةيناحورلا

 تناك كلذك ناك اذاو «برغلاو قرشا لهأ رومأب هيعسب موقي نأ هنكمب ام ردقب ةفرعملا نم

 كلل اللا فراغا ىزاشملا “لك ةقتنك ءايبنآلا ياش ةونن.ىلا ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ةبسن

 دحأ طعي ملام ملعلاو ةمكحلا زونك نم ىطعأ مرجال كاذك ناكالو ؛ ةصوصخلا دالبلا ضعب

 ىلا ىحوأف) هقح ىف ىلاعت لاق ؛ رمثبلا نم دحأ هغلبي مل ىذلا دحلا ىلا ملعلا ىف غلب مرج الف « هلبق

 كتيكلا لع انزع ةباتك زاضاو « ملكلا عماوج تييوأل» لاق'نأ ىلا ةحابصقلا: قو /ىكوأام هدبع

 مهلا ريخ هما كراس

 ا نع ارا ناثك“ قادها همجر ئدمرتلا ميكحلا نب دم ىور «ةرشع ةعباسلا ةجحلا))

 ىنذخت او« ايجنىمومو . اليلخ ميهارباذختا ىلاعت هللا ناد لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره

 «ىجنو ليلخ ىلع عي نرثوأل ىلالجو ىنزعو لاق 2 : ابيبح

 عضومالا انك رالي ان وب تبا لجر لثك لبق ند ءايبناآلا لثمو لثم» مس 0 هللا

 أنبه تحعضو الأ : نولوةيف ناينيلا موجعل و هد نوذ وطي سانلا لعخ 4 اهاياوز ند ةيواز نم ةنمل

 ىلصهللأ لوسرّلاق لاق ةريره ىبأ نع هبئم نب مامه نع نيحيحصلا ىف 2 ةرشع ةنماثلا ةج1لا



 "1 ةيالا «ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلتد ىلاعت هلوق

 خسن نآل . لضفأ نوكي نأ بجوف , لسرلا متاخ مالسلا هيلع هنأ (ةرشع ةيداحلا ةجحلاإ

 0 دل ١ لوقعملا ىف حيبق لوضفملاب لضافلا

 ةرثك :اسنم روماأل .ىتروك ضيعب لع ءايينالا نضعب ليضفت نأ («ةرشع ةيناثلا ةجحلا)

 مالساا هيلع انيبن قح ىف لصح دقو ؛ مهفيرشتل ةبجومو م,ةدص ىلع ةلاد ىه ىلا تأزجعملا

 ريثكلا قلخلا عابشاك ؛ ةردقلاب قلعتيام امنه . ماسقأ ىلع ةلمجلاب ىهو . فال 1 ثالث ىلع لضفي ام

 ٠ بويغلا نع رابخالاكمولعلاب قلعتي ام اهنمو ؛ ليلقلا ءاملا نم مهئاوراو ؛ ليلقلا ماعطلا نم

 :ثرعلا فارشأ نم ابن يفرشأ هنوك يح, لئاضفل اتا فه صاوس|  آ

 : دو نب ورمعل هنع هللا ىضر ىلع ةيراحم دعب لاق هنأ ىور ا« ةءاجشلا ةياغ ىف ناك اضيأو

 تاج فانأو هناع ىف عادلا لأ اك نا لينكس دل ىلعاي كسفن تدجو فيك

 وهو هرخآ ىلإ ثيدحلا . كلتاقي ىف ىداولا اذه نم جرخم هناف بهأت : لاقف : مهيلع تردقل

 نليصفتب ةيقطان. تيريحلا بّتكو ءهئاجشرو متحاصفو هئافور هيلجو هقلخ قالي, وزيت

 تاي

 كلذو «ةمايقلا موي ىناول تحت هنود نمو مدآ» مالسلا هيلع هلوق « ةرششع ةثلاثلا ةجحلا

 لاقو «رفنالو مدآ دلو ديس انأ» مالسلا هيلع لاقو : هدال وأ لكنمو مدآ نم لضفأ هنأ ىلع لدي

 الخرب مالا نم دحأ ابلخدي الو ءانأ اهلخدأ ىتح نييبنلا نم دحأ ةنجلا لخديال» مالسلا هيلع

 اذإ مهيطخ انأو اوثعب اذإ اجورخ سانلا لوأ انأ» ٍِلسو هيلع هللا لص لاق سنأ ىورو «ىتمأ

 نعو «رخف الو ىبر ىلع مدآ دلو مرك أ انأو « ىديب دمجلا ءاول . اوسيأ اذإ مجريثبم انأو ءاودفو

 مي دحر لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسف نورك اذتي ةياحصلا نم سان سلج : لاق سابع نبا

 هبيلك ىسوم  مالكن م 'بجعأب اذاما: ربا كاتو , اللخ ميهارب ا اي

 ىلصهللا لوسر جرخف هللا ه هافطضا مدآ : سا لاقو , هور هللا هلك ىنيعف ١ ن0 ءايلكت

 ىجب ىمومو ؛كلذك وهو هللا ليلخ مههاربا نا كتجحو ممالك تعمس دق : لاقو ملسو هيلع هللا

 انأ والا كانك وهو لام أ مالا مدآو ؛كلذكوهو هللا حور ىسيعو ؛ كلذك وهو هللا

 عفشم لوأ انأو 5 لوأزلنأو : رخف الواةمايقلا عرب ديفا ءاول لما أى ف ل00

 الو نينمؤملا ءارقف ىعمو اباخدأف ىل حتفيف ةنجلا ةقلح كر< نم لوأ انأو ٠ الر تدق مد

 رجتف|الو نيرخآلاو ايديال يت

 كيعا نم تلاط ينأ نب ىلع ,مظ هنأ ةءاحصلا لئاضف َْق قييبلا ىور “© ةرشع ةعبأ رلأ ةج1 2 ١
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 ةيآلا (ضعب ىلع 0 انلضف لسرلا كلتو ىلاعت هلوق خلا 7

 « راطتأ و: ناوطأ: لو: لاه ريغ نم ادرف انانسنا ناك هناللفازثك أ هتقلقم نوكت نأ ىضتقي كلذ نأ

 , لكلا نم افئاخ ريصي ذئئيحو.؛ هل ءادعأ لكلا راص (نورفاكلا اهمأ اي) نيملاعلا عيمل لاق اذاف

 فاخب ناكاموهف ليئارسإ ىنب ىلإ ثعب امل مالسلا هيلع ىسوم ناف كلذك و . ةميظع ةقشملا تناكف

 اناسذا نأ كلذ نيبي : هل ءادعأ اوناكلكلاف مالسلا هيلع دمع امأو ؛ هدوقو نوعرف نم الإ ادحأ

 مويلا هيلا بهذاف حالسو ةوةوذ دحاو لجر هيف قيفرلاو قيدصلا نع ىلاخلا دلباا اذه : هل لبق ول

 وأو ,دحاو نانا هنأ عم كاذب ةسفن ضنحدعس ابلق هنأ هيذؤيو هشحوب اربخ هيلا غلبو ًاديحو

 ' اذكو اذك ةيدابلا بحاص ىلإ غلبو . قيدص الو سينأ اف سيل ةديعب ةيداب ىلإ بهذا : هل ليق

 نأب ارومأم ناك هناف لو هيلع هللا ىلص ىنلا امأ «ناسنالا ىلع كلذ قثل ةشحوملا رابخألا نم

 مهنأ مهنم داتعللا لب: ءمهب هل دهع ال نيذلا سنالا و نجلا ىلإ هرمع لكىف هراهنو هليل لوط بهذي

 اهيلا عراسلب . اكاتي ملو ةلاخلا هذه نم لمي مل مالسلا هيلع هنا مث ء هنوفختسيو هنوذؤيو هنوداعي

 ىوتسيال) ىلاعت لاق اذهلو ؛ قامشملا رظعأ هللا نيد رابظا ىف لمحت هنأ ىضتقي اذبف ؛ م

 ؛ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلع ناكءالبلا كلذ نأ مولعم و (لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكن

 17 مظعأ هتقلطم نأ تنثا اذا وإ , .لوسرلا» كنظ اف ء ةدشلا كات ببسب ةباحصلا لضف مظع اذان

 لضفأ » مالشلا هنيلع هلوقل هريغ لضف. نم رثكأ هلضف نوك نأ بجو هريدغ ةقلثم

 «اهزمحأ تادابعلا

 هللا ىلص دم نوكي نأ مزليف»« نايداألا لضفأ مالسلا هيلع دمح نيد نأ 4( ةعساتلا ةجحلا)

 بحي خسانلاو « نار دألا رئاسل اخسان مالسالا لغج ىلاعت هنأ لوألا نايب . ءايبنالا لضفأ ٍلسو هيلع

 موب ىلإ ام لثع نم رجنأو اهرجأ هلف ةتسح ةنس:نس نمو مالسلا هيلع هلوقا لدضفأ نوكي نأ

 لاس طا نيل ابا وي اريك ] هعضاو .ناك« ناب وق زثك 11" ليضفأ نيدلا' اذه ناك انيلف” ه ةئاايقلا

 ءابيناأللا رئاش نم لضفأ مالسلا هيلع دمح نوكي نأ مزايف . نايدألا

 لضفأ دنمج نوكي نأ بجوف؛ ممأألا لضفأ ملنسو هيلع هللا ىلص دمع ةمأ (ةرشاعلا ةجحلا)

 انما ةمالا هذه. نأ ىتاثلا ناب (سانال تجرخأ ةمأ ريخ متلك ) ىلاعت هلوق لوآلا نايب . ءايبنالا

 ىنوعبتاف هللا نوبحت مك نا لق) ىلاعت لاق“: .لسو هنيلع هللا ىلص دمه ةعباتمل ةليضفلا هذه تلا

 انازو تكلا سو هيلع هللا ىلص ادم نأ ًاضيأو ٠ عوبتملا ةليضف بجوت عباتلا ةليضفو (هللا كبح

 ىف ا رثأأ ني تاما ةراكلا نآآلا رثكأ أ .هيااوث نوكيا نأ كجيوف“, شفاللاو نيللا ىلإ ثتؤعبم ةنآل

 عوبتملا نأش ولع
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 هاجت اا او 1
 ا ا

 6. ةيآألا « ضعب لع مهضعب انلضف لسرلاكلت» ىلاعت هلوق

 . كلذك ءايبنآلا رئاس ركذ نكي ملو  دهشتلا ىفو « ناذآلا ىفو « ةدابشلا

 هتءيبو (هللا عاطأ دقق لوسرلا عطي نم) لاقف . هتعاطب هتعاط نرق ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةجحلا) .

 ةزعلاهتلو)لاةفدت زعب هتزعو (ممديأ قوف هللا ديهتلا نوعيابي امنا كنوعيابي نيذلا نا) لاقف هتعيبب

 نذلا امأاي) لاقف هتباجاب هتباجإو (هوضري نأ قحأ هلوسرو هتلاو) لاةف هاضرب هاضرو (هلوسرلو

 (لوسرللو هلل اوبيجتسا اونمأ

 اوتأف) لاقف . نآرقلا نم ةروس لكب ىدحتي نأب ادم مأ ىلاعت هللا نأ (ةعبارلا ةجحلا

 ثالث لكب مهادحت هللا ناكو . تايآ ثالث ىهو رثوكلا ةروس روسلا رصقأو (هلثم نم ةروسب

 نآرقلا رجعمنوكيال نأ مزل ؛ ةبآ اذك و ؛ ةبآ فال 1 ةّتس نآرقلا لك ناك امو « نآر قلا نم تابآ

 ديزأو ةزجعم ىلأ نوكي لب ًادحاو ًازجعم

 لصحب نأالف , تانيب تايآ عستب ىموم فيرشت ركذ هناحبس هللا نإ : لوقتف اذه تبث اذإو

 ىلوأ ناك ةريثكيلا تانآلا ةديسدمحلل كفيوتالا

 :ءايناللا لاني تنازع نم للف سو هيلع هللا ىلص انلوسر ةزجعم نأ ( ةسماخلا ةجحلاإل

 ءاننلاللا راس نم لضفأ لوس نركنأ ككنرف

 ةعالا نأ ىناشلا نايب «تادوجوملا ىف مدآك مالكلا ىف نآرقلا» مالسلا هيلع هلوق لوألا ناب

 : كلملا دنع مرك أ ابحاص ناكف رشأ تناكابلك

 :تاوصالاو فورحلا سنجنمىهو ؛ نآرقلا ىه مالساا هيلع هتزجعم نأ 4 ةسداسلا ةجحلا)

 هناحبس هنا مث . ةيقابلا روماألا سنج نم ءايبنالا رئاس تازجعم رئاسو ؛ ةيقاب ريغ ضارعأ ىهو

 ةيضقنم ةيناف ءاسناألا رئاس تازجعمو . رهدلا رخآ ىلإ ةئقاب ملسو هيلع هللا ىلص دم ةزجعم لعج

 نيذلا كئلوأ) لاق  مالسلا مهيلع ءايبنآلا لاوحأ كح ام.دعب ىلاعت هنأ «ةعباسلا ةجحلا)

 ناك هنإ : لاقي نأ اماف ؛ هلبق نمب ءادتقالاب سو هيلع هللا للص ادم ىمأف (هدتقا مادهف هللا ىده
 .زئاج ريغوهو نيدلا عورف ىفوأ ؛ ديلقت هنال زئاج ريغ وهو نيدلا لوصأ ىف مهب ءادتقالاب ارومأم

 : لاق هناحبس هناكف ؛ قالخالا نساحم دارملا نوكي نأ الإ قبي ملف « عئارشلا رئاس خيسن هعرش نال

 اذهو. ابلكىف مهم ايدتقم نكو . اهنسحأو اهدوجأ اهنمتنأر تخاف ؛ مثريسو ملا وحأ ىلع كانعلطأ انا

 مهنم لضفأ نوكي نأ بجوف « مهف اقرفتم ناكام ةيضرالا لاصخلا نم هيف عمتجا هنأ ىضتقي

 ,رثك أ هتقشم نوكن نأ ىضتقي كلذو ؟ قلخلا لك ىلإ ثعب مالسلا هيلع هنأ 4ةنماثلا ةجحلا )

 امأو(نانلل ةفاكالا كانلسرأ امو) ىلاعت هلوقلف قلخلا لك لإ كب هكا ام ١ لضفأ ك0

 «ب رخف مل د



 ا تيا ا 7
 111 ا

 /٠ والعب .اناصق تسول كلو ىلإ هلوق ك4 1115 101

 رمل اولتتقاام هللا ءاش ولو رفك نم مهنمو نمآ نم مهنف اوفلتخا نكلو تانيبلا مهتءاجام

 0 هّللأ

 لئاسم ةيآلا ىف

 بهذ هنآل ٠ لسرلا كئلوأ لقي ملو (كلت) لاق امنإو . ءادتبا (كلت) (ىلو ألا ةلأسملا)

 انلضف) ءادتبالا ربخو , كلتل ةفص هنآل . عفرلاب لسرلا ةعامجلا كلت : ليق هنأك « ةعامجلا ىلإ

 (ضعب ىلع مرضعب

 مهركذ مدقت نم : هنم دارملا نأ : اهدحأ : لاوقأ (لسرلا كلت) هلوق ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 تاولص مهريغو ىسومو بوةعيو قحساو ليعمساو ميهارباك« نآرقلا ىف مالسلا مهيلع ءايبناألا نم

 ىلع تولاطو دوادو ليومثاك ةيآلا هذه ىف مركذ مدقت نم هنم دارملا نأ : ىناثلاو . مهلع هللا

 مفدل هللا مهلسرأ نيدلا لسرلا كلت : مهلا لوق وهو « ثلاثلا لوقلاو 4

 (ضرأألا تدسفل ضعبب مهضعب 0 هللا عفد الولو) ىلاعت هلوقب ةراشالا مهلا نيذلا ؛ داسفلا

 اانا ىاعت هنأ وهز“ سم 1 1 امب ةيآلا هذه قلعت هجو 4«ةثلاثلا ةلأسملا)

 مهوقو (ةربج هللا انرأ) ىموم موق لاؤسك . مبموق عم نيمدقتملا رابخأ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 هلل "لا ءاربإو قتوملا ءايحإ هنم اودهاش نأ دعب ىسيع موقكو (ةملآ مل م اهلإ انل لعجا)

 قيرفو « دوهيلا مهو هب رفكلا ىلع قيرف ماقأ مث : هلتق اومارو هويذكف هللا نذاب صرلاو

 ىنب ىم الملاك هيف ىلاعت هللا مهبذك ام هبلصو هلدتق نم دوهلا ىلع تعداو ؛ هؤايلوأ مهنأ اومعز

 ا ل ل 11 امر كادكا ور ةلاقكملا دكر كلت اوعفدو تولاط اودنح لكان

 ىلاعت هللا ماك ن يذلا لسرلا ءالؤه : لاقف ؛ دسحلاو بيذكتلا نم هموق نم ىأر امع هلوسر

 دعب هانركذام مبموق نم مهلا: دق ٠ سدقلا حورب ىسيع ديأو ؛ تاجرد نيقابلا عفرو « مهضعب

 اوفلتخت مل هللا ءاش ولف . كموق نم ىرتام ىلع نزحت الف ملثم لوسر تنأو ؛ تازجعملا ةدهاشم

 مالكلا اذه نم دوصقملاف ةلمجابو « عقاو وهف هردق امو . نئاكو هذ هللا ىضقام نكلو ؛ علل متن

 هل هموق ءاذيإ ىلع سو هيلع هللا 00 َ

 ىلص ادمع نأ لبعو ؛« ضعب نم لضفأ ءايدنألا ضعب نأ ىلع ةماللا تعمجأ 4 ةعبارلا ةلأسملا

 ةمحر الإ كانلسرأ امو) ىلاعت هلوق : اهدحأ : هوجو هيلع لديو . لكلا نم لضفأ سو 0

 نيملاعلا لك نم لضفأ نوكي نأ مز نيملاعلا لك) ةمحر ناكاسلف (نيملاعلل

 ةملك ىف هركذب دم ركذ نرق هنالل هيف ليقف (كركذ ك| انعفرو) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةجحلا ل



 هم 6 0 3

 قتل قرر لك لتس 0 ١
 هل رم الوصل 0

 1 م ولو سدقلا حور هاتدنأو تآنيبلا م 7 م نأ ىسيع ع تا 71

 (هلانوعياب امنإ كنوعيا ١

 هال رهاب 2

 تسي 0

 نم مق اولا ن نكلَو تآذيلا م اف كن ملي تود 1807

 10+: ديريأم ا أولت قام 3 اش 8 مو 2

 ذر رس نأ نسصقلا منه رك ذ يم ذارلا نآز ضرع[ د ( قلاب ) هلوق امأ

 ممآلا ىف نونم ملا اهلمتجا 5 دابجلا ىف ليادشلا لاتخا ىف .هتمأ اب شل ٠ ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذك « مهتك ىف هنآل « باتكلا لهأ هيف كشيال ىذلا نيقيلاب ىأ (قحلاب) : اههناثو . ةمدقتملا

 ببس كتوبن ىلع ةلاد نوكت هجو ىلع تايدالا هذه انلزنأ انا : اهثلاث و . الصأ توافت ريغ نم

 نأ معي نأبحب ىأ . قحلاب كيلع اهولتت هللا تايآ كلت : ابعبارو . ةغالبلاو ةحاصفلا نم اهفام

 فيرحت بيس الو نيطايشلا ءاقلإ بدي نيبلو مريت تالق نبات تايالا هذه لوول

 ةرحسلاو ةنبكلا

 تربخأ كنأ : اهدحأ : هوجول مدقتامبيقع اذه ركذ امنإو (نيلسرملا نمل كناو إل لاق مث

 امإإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لع لدي 3 ةسارد الو مِلعت ريغ نم صيصاقألا هذه نع

 لع ىرجام تايآلا هدب. تفرع دق كتأ_: اهناثو . لان هللا م حولا داش ا

 رفك كيلع نمظعي الف؛ مهلوقل درلاو 0 ! ىنب ىف مالسلا مهلع ءاسناللا

 0 لا مهلثم كنا ؛ كيلع فلاخ نم فالخو « كب رفك نم

 مهفالخ ىف كيلع بتع الف : هارك الا ليبس ىلعال عوطتلاو رايتخالا ليبس ىلع رمالا لاثتمالو

 نم روظي اهف سو هيلع هلا لص لوسرلل ةيلست نوكيف مييلع عجري كلذ ىف لابولاو ؛مهرفكو

 كلذ ىلع هيبنتلاك (نيلسرملا نمل كناو) هلوق نوكيو ؛ نيقفانملاو رافكلا

 يع اننا و فاجرد مهضعب عفرو هللا 0 0 5 ضعب ىلع مبضعب انلضف لسرلا كلت ١)

 دعب نم مدعي رم نيذلا لتتقاام هللا ءاش ولو سدسقلا ورب هانديأو تانيبلا مره نبا



 مس ببي ب ل آآذآذآ8 بمس سس سلا يس سيب إب سييييياااببببببنبل

 رو

 2 نو َكنإَو قحاب كيل اهو هللا تايآ كل

 7 نأ 0 ؛ داسفلا دوجوب ملعلا نيبو داسفلا مدع نيب عمجب ا م حمصي م

 لاح وهو تايثالاو ىفنلا نيب عملا ىلع ارداق

 ماعنإ قيرطلا اذهب داسفلا عفد نأ هنم دوصقملاف (نيملاعلا ىلع لضفوذ هللانكساوإإل هلوق امأ

 لعف نكي ملول : اولاقف ؛ ىلاعت هللا ءاضقب لكلا نأ ىلع ةيآلا هذه انباعصأجتحا و ؛ مهلك سانلا معي

 ىلوتملانآل ايندلا لهأ ىلع ىلاعت هللا نم الضف نيلطبملارش نيققحملا عفد نكي مل ؛ىلاعت هلل الخ دبعلا

 الصأ رثأ عفدلا كلذ ىف ىلاعت هلل نكي ملو هرايتخابو هسفن لبق نم دبعلا وه ناكاذا عفدلا كلذل

 لضف وذ هللا نكلو) ىلاعت هلوق نكل عفدلا كلذ ببسب لضف نيملاعلا ىلع ىلاعت هلل نكي مل« ةتبلا

 ىلع لضف وذ ىلاعت هنأ ىلع لدي (ضعبب مهضعب ساناا هللا عفد الولو) هلوق بيقع (نيملاعلا ىلع

 ىلاعت هللا قاخ نم وه مهلعف وه ىذلا عفدلا كلذ نأ ىلع اذه لدف . عفدلا كلذ ببسي نيملاعلا

 هرادسقت ن1 حرهو

 صالاو داشرالاو ناَتبلا لع اذه لمح : اولاق ناذ

 هتمعنو هللا لضف نأ انماعف ؛ عفدلا هنم لصحي ملو راجفلاو رافكلا قح ىف مئاق كلذ لك : انلق

 ملعأ هللاو انلوق بجوي كلذو عفدلا كلذ سفن ببسب ناكامنإ انيلع

 (نيلسرملا نا كناو قحلاب كيلع اهولتن هللا ت 5 ىلاعت هلوق

 مهئايحإو مهتامإو ؛ فولالا ثيدح نم اهركذ ىتا صصقلا ىلإ ةراشإ (كلت) هلوق نأ ملعا

 وادا لع ةراايدلا تلعوءامملا نم توباتلا لوزن نه ىتا 0 رابظاو ٠ تولاط كباعو

 ىلاعت هللا ةردق لاك ىلع ةلاد ةرهاب تايآ لاو>ألا هذه نأ كش الو ٠ ريقف ىص وهو

 ا هيكل

 ؟ خاج ىلإ ال بئاغ ىلإ ام راشي كلت نأ عم «هذه» لقي ملو (كلت) لاق مل: لبق ناف

 هذه ىنعم ىلإ عجري كلذو كلت نأ (هيف بيرال باتكلا كلذ) هلوق ريسفت ىف انيب دق : انلق

 اناا ع دما ىذلا ءىتلاك اهرك ذ دعي تراض ترك ذ: امل ضصقلا هذبف اضنأو , اذهو

 «كلت» لاق ليوأتلا اذبلف . بئاغلا كح ىف

 ةوالت لعج ىلاعت هنكل ؛ كيلع مالسلا هيلع ليربج اهولتي ىنعي (اهولتن) ىلاعت هلوق امأ

 نذلا ناز هلوقك وهو 4 مالسلا هيلع لب ردد مظع في رشت أدهو هسوقنل | هاو الز م لا || هءلعلب ريح
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 كيلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو ؛ كلملا نم فاد فيل اكن هج يرد ١ ظ ٠

 هلريمأ الاف ء سراح ناطلسلاو ؛ريمأ مالسالا» اضيأ لل 1 يي نارخأ ناطاسلاو مالمالا» :
 بدسل انذدلار ورش عاون أن يملسملا نعىلاعت هللا عفدي اذهلو «عئاض رف 4 سراج الامو“ مر 0 3

 تدسفل) هلوق ريسفت ف لاق لوقلا أذ لاق نهو؛ مهي وتو كولملا بصن ببسإو عئارشأا عضو 3 3

 كلم و) ىلاعت هللا لاق ًاداسف ىمسي كلذو « ىصاعملاو لتقلا ضرألا لهأ ىلع بلغل ىأ (ضرألا

 الإ ديرت نا سمأألاب ًاسفن تاتق اك ىنلتقت نأ ديرتأ)'لاقو.(داسسفلا بحال هللاو لسنلاو .ثرحلا

 مكتيد لدبي نأ فاخأ ىبإ) لاقو (نيحلصملا نم نوكت نأ ديرت امو ضرألا ىف ارابج نوكت نأ

 داسفلاربظ) لاقو (ضرأألا ىف اودسفيل هموقو ىسومرذتأ) لاقو (داسفلاضرآلا ىف ربظي نأ وأ

 عفد الولو) جحلا ةروس ىف هلوق هل دبشي ليوأتلا اذهو (سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو ربلا ىف
 (دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمدهل ضعبب مهضعب سانلا هللا

 ضراآلا تدسفل ؛ راجفااوراةكلانع رارباأللا ونينمؤملاب هللا عفد الولو «عبارلا لامتحالا)

 نم ىلصي نمي عفدي» لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ىوزام اذه قيدصت ز ايف ني تكلف

 ؛ جحال نمع جحب نيو. موصيال نمع موصي نمبو ؛ قزبال نمع قزي نمبو ؛ ىلصيال نمت 5
 الت مث «نيع ةفرط هللا مهرظنأ امل ءايشألا هذه كرت ىلع اوعمتجا ولو . دها<ال نمع دهاحي نو

 امأو )ىلاعت هلوق نآرقلانم لوقلا اذه ةعصىلع لدي امو . ةيآلا هذه ملسو هيلع هللا بص هللا لومر

 الولو) ىلاعت لاقو (اهلاص امهوبأ ناكو اهل زنك هتحت ناكو ةنيدملاف نيميتي نيمالغل ناكف رادجلا

 لاقو(اهنأ اباذع مهنم اورفك نيذلا انبذعل اوليزت ولو) هلوق ىلا (تانمؤم ءاسذو نونمؤم لاجر

 أ ( ضرالا تدسفل) هلوق ريسفت ف لاق لوقلا اذهب لاق نمو (مومف انو مهب ذعيل هللا ناكامو)

 ةاضعلاو زافكلا ةزتكل اهلهأ هللا .كلعأل

 اكرتشم اردقماسقالا هذه نيب نآل ؛ لكلا ىلعال وم ظفللا نوكب نأ (سماخلا لامت>الا و١

 هيف اهرسأب ماسقأللا تلخد هيلع ظفللا انلمح اذاف . ةدسفملا عفد ودو

 ناك اذا هناأل ء ربجلا نالطب ىلع لديام ىوقأ نم ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق 4 ةثلاثلا ةلآسملا ١

 تدسفل رضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو ) ىلاعت لوقي نأ حصي فيكف هقلخ نم داسفلا

 كلذو داسفلا'لاؤز ىف ريثأت نطعبب مهضعإ سانلا عادل موق ىلع ن وكي ال نأ بجنو ( ضرألا

 ساناا ىلا عجري رمآل ال هقلخي الو ىلاعت هللا هلعفيال نأ ببسب عقبال اها داسفلا موق ىلع نآل
 داسفلا لعفيال نأرلعا كلذ عم مص اذاف . داسفا عوقوب املاع ناك امل يلاعت هللا نأ : 1 رخو
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 ةيآلا «ءاشي ا هيلعو» ىلاعتهلوق ع

 عفد الولو) هلوقف ءهب عوفدملاو عوفدملا ةيآلا هذه ىف ركذ ىلاعت هنأ لعا (ةيناثلا ةلأسملا))

 هنع ع وفدملا امأف ؛ هب عوفدملا ىلإ ةراشثأ (ضعبب) هلوقو : عوفدملا ىلإ ةراشإ (مهضعب سانلا هللا

 . عوفدملان وكي نألمتحو. نيدلاف رورشلا هنع عوفدملان وكي نأ لمتحيف ؛ ةبآلا ىف روكذم ريغف
 امهعومج نوكي نأ لمتحيو ء ايندلا ىف رورشاا هنع

 نوكي نأ امارورشاا كلتف ؛ نيدلا ىف رورشلا هنع عوفدملا نوكي نأ وهو ؛ لوألا مسقلا امأ

 تالاتحالا هذه ركذناف . امهيلا وأ . قسفلا ىلإ وأ ؛ رفكلا ىلإ اهب عجرملا

 نددللا تدوس رفكتلا نع سانلا نضع هللا غفد ل لا و نأ «(لرآلا لامحالا)

 ىف عوق 7 نع ساناا نوعنمب نيذلا مهئاف ء ىدسهلا ةمئأو ءايبنألا مث نوعفادلاف ريدقتلا اذه لعو

 نم سانلا ج رختل كلا هانلزنأ ل ) ىلاعت لاق . تانيبلاو نيهاربلاو لئالدلا رابظاب رفكلا

 (رونلا ىلإ تاملظلا

 ؛ تاركنملاو ىصاعملانع ساناا ضب هللا عفد الولو : دارملا نوكي نأ «ىاثلا لامتحالا ول

 , ركدملا نع ىهنلاو «؛فورعملاب رمأألاب نومئاقلا مث نوعفادلاف ريدقتلا اذه ىلعو ؛.ضعبلا ببس

 لخديو (ركنملازع نوبهتتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متلك ) ىلاعت لاق ام ىلع

 . مالسالا رئاعش راهظاو دودحلا ةماقإ لجل ىلاعت هللا لبق نم نوبوصنملا ةمئآلا : بابلا اذه ىف

 (ةئيسلا ةنساعاب نؤردي و) رخآ عضوم ىفو (ةئيسلا نس-أ ىه ىتلاب عفدا) ىلاعت هلوق هريظنو
 ايندلا ىف نتفلا ةراثإو جرملاو جرهلا نع سأنلا ضعب هللا عفد الولو « ثلاثلا لامحالا)

 كولملاو ةمئآلا مث , مالسلا مهلع ءايبنالا مث ريدقتلا اذه ىلع نيعفادلا نأ ملعاو ء ضعبلا ببسب

 اذهربخ ملام هنالددحو شيعي نأ هنكمي ال دحاولا ناسنالا نأ : هريرقتو « مبعئارش نع نوباذلا

 ناسنالا ةحلصم متتال . اذه كاذ جسني الو ؛كاذل اذه ىنبي الو ؛ اذهل كاذ نحطي الو كاذل

 مث . عبطلاب ىندم ناسنالا : ليق اذهلف . دحاو عضوم ىف عمج 2 تكل تيساولا

 نمةيهالا ةمكلا ىف دب الف , ايناث ةلتاقملاو . الوأ ةمصاخلا ىلا ةيضفملا ةعزانملا ببسب عامتجالا نا

 مالسلا مهبلع ءايبنآلاف « تاعزانملاو تاموصخلل ةعطاق ةعيرشلا نوكتل ؛ قاخلا نيب ةعيرش عضو

 ٌقادغا نع تافالامبتعيرش ببسب و مهيبسب هللا عفد نيذلامه ؛ عّئارشلا هذبب هللا دنع نم اوتوأ نب نلا

 ىتم ةماألاو كولملاف ؛ عازنالو ماصخ مهنيب عقبال ؛ ؟ارشلاب نيكسمتم نوقبي اومادام قلخلا ناف

 0 ىلاعت هللا نأ رهظف 00 هداك نيل احناكا 7 كلا هني نكست ماك

 تاموصخلا عطق ٌْق دبالاه هنأ لع ؛ مالدسلا مهملع ءامين "1 كسلا هذلا واو رش ل نينمؤملا
 د 2



 ظفللا لح دعيب الو « ةسيبطلا ناحلالا : اسال ..اضق 1

 ىف معلا لخد دقف ؛ ةوبناا ةكحلاب دال تاكو . ةكحلا هات الب ل هنأ : 0 م 3 ١

 (ءاشي امن هيلع) هدعب ركذ ملف: كلذ 3

 ايلا تاكا اوي الملا 0 لاح ىلإ ىبتني ال طق دبعلا نأ ىلع هيبنتلا هنم دوصقملا : انلق

 الواو)ىلاعت لاق مث (اءلع ندز بر لقو) ملسو هيلع هللا لص دمحم لاق ببسلا اذهو ءنكي مل وأ

 (ضراألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد

 :هدونجو تولاط نم ناك امب لاز هدونجو تولاحي عقاواا داسفلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ معا ظ

 وهو. بابلا اذهيف ليدفت لكل متشت ةلمج كلذ بيقع نيب ؛ تولاج لتق نم دواد نم ناكامبو
 مهضعب سانلا هللا عفد الولو) لاقف . ضرألا دسفت ال ىكل ضعبي مهضعب سانلا عفدي ىلاعت هنأ 0

 لئاسانبهو (ضرالا تدسفلضعب 0

 ةروس قكلذك و , فلأ ريغب (هللا عفد الواو) ورمع وبأو ريثك نبا أرق (ىلوألا ةلأسملا) ١

 ةزمحو مصاعامبةفاووفلأ ريغب (اونمآ نيذلا نع عفدي هللا نا) اعيمج آرقو (هللا عفد الولو) جحلا

 نيذلا نع مفادي هللا نا) اؤرق مهنأ الا , فلأ ريسغب هللا عفد ىلع 2 رماع باو قايكلاو

 .فلآلاب (عفادي هللا نا) و (هللا عافد الولو) عفان أرقو . فلاب (اونمآ 3

 رهاظ هبجوف (مفدي هللا نإ هللا عفد الولو) أرق نم ادأ : لوقنف تاياورلا هذه تفرع اذإ

 ةعفادملا نأ هيف لاكشالا هجوف (اونمآ نيذلا نع عفادي هللا نإ .هللا عافد الولو) أرق نه ادأو

 نم كلذو « هلعفا نم هل اعنامو هيجاصل افاد نيدفااملا نهدخاو اكن وك نع را نر ا

 ردصم هنأ : امهدحأ : نيلوق عافد ظفل ىف ةغللا لهأل نأ هباوجو . لاحم ىلاعت هللا قح ىف دبعلا

 ًاردصم ءىجي اريثك لاعفو : اولاق. اباتكو ابنتك هتبتك : لوقت ام« اعافدو ًاعفد هتعفد : لوقت ٠ عفدل

 ىلعو. امايق تنقو . ءاقلل هتيبقل : لوقتو « احاط حيمطو . احامج حمج :لوقت ؛ لعفو لعف نم ىنالثلل

 هللا عفد الولو هانعم (هللا عافد الولو) هلوق ناك ليوأتلا اذه

 نع ةاصعلاوةلظلا فكي امنا هناحبس هنأ ىنعملاف « عفاد نم عافد لعج نم لوق (ىناثلا لوقلاول

 ةيلطلا كتل وأو نيقحلا كتلوأ نب عقي ناكو . هنيد ةمئأو هلسرو هئايبنأ ىديأ ىلع نينمؤملا ِلظ

 اوةاشو «؛هلوسرو هللا نويراحب) لاق 7 ةعفادملا ظفلب هنع رام 3 ؛ 000 تاعفادم



 ةيآلا ( ءاشي امم هيلعو» ىلاعث هلو 1" ١

 (سانلانمو السر ةكئالملا نم ىطصي هللا) ىلاعت
 كلملا هللا هانآ تولاج لق نيح دوادنأ ىلع لدي ةبآلا رهاظ : مهضعب لاق ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ل 7 ل 1 يقع وللا و كللملا ءانإ 122 لافت منال كلذرو ءةوسلاو

 مالسلا هيلع هنأ ةبسانملا نايبو ٠ محلا كلذل ةلع فصولا كلذ نوكب رعشم بسانملا فصولا ىلع

 راجحالا تقلعتدقو اميسال ؛ ًازجعم كلذ ناك. رجحلاو عالقملاب مظعلا مصخلا كلذ لثم لتق امل

 موقلا ناالف كلملا امأو ؛ ةوبنلا ىلع لدي زجعملا رورظف ءانب 0 7

 هيلا ليمت سوفنلا نأ كنش الف ؛ ليلقلا لمعلا كلذب بيهملا ميظعلا ودعلا كلذ رهق هنم اودهاش امل

 ان را هلو لاو كلللا ل ويصب ن) :.ناوارثك الا لاقزو تاره اظزفل كلملا لوصخب ىضتقي كلذو

 ىلاعت هللا نآل : اولاق كذب تدرو تاياورلاو : اولاق ء كاحضاا هلاقام ىلع نينس عبسب تقولا كلذ

 ليئارسإ ىف لاوج ]قر وبشملاو « هتاح لاج كلملا نع هلوعي نأ. دغَسف. كلملل تولاط نيع دق ناك

 دقو « ىنلا كلذ رومأ ذفني كلملا كلذ ناكف . اكلم مييلع كلمي ناكو . ًايبن مهيف ثعبي ناكهللا نأ

 ةوبنلاىلاعت هللا ىطعأ ليومثا ىفوت املف « تولاطنامزلا كلذ كلمو : ليومثا نامزلا كلذ ىن ناك

 هيف ةوبنلاو كلملا عمتجاف « دوادل كلملا ىلاعت هللا ىطعأ تولاط تام املو ؛ دوادا
 اذهلاكو : حالصلاو باوصلا ىلع اهعضاوم رومألا عضو ىه «ةمكحلا» ((ةثلاثلا ةلأسملا) .ه

 نودسحب مأ ) ىلاعت لاق « ةوبنلا انهه ةمكحلاب دارملا نوكي نأ دعبي الف « ةوبتلاب لصح امنإ ىنعملا

 لاقو (اهظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتنكلا ميهاربا لآ انيتآ دقف هلضف نم هللا مهانآ ام ىلع سانلا

 (ةمكحلاو باتكلا مهيلعي و) مالسلا هيلع هيبن هب ثعب ايف

 نودأ كلملا نأ عم ؟ ةمكحلا ىلع كلملا مدق ملف ؛ ةوبنلا ةمكحلانم دارملا ناكاذاف : لبق ناف

 ةريبلا ل لا

 ملكت اذإو « ةيلاعلا بتارااىلإ مالساا هيلعدوادىقرت ةيفيك ةيالاهذهىفنيبىلاعت هللا نآل : انلق

 00 مظعأو لاح لغأ ناك ركذلا ىفءارخأت رثك أ ناكام لكف .. قرتلا ةيفبك ىف ملكتملا

 هانيلعو)هلوقىف هركذ ام هن دارملانأ : اهدحأ : هوجوهيفف (ءاشي امئ هملعو ل ىلاعت هلوق امأ

 (درسلا' ىف .ردقو تاغباس لمعا نأ ديدحلا هل انلأو) لاقو أ نس كدصحتل 5 سوم ةك

 دارملا نأ : اهثلاثو (ريطلا قطنم انملع) هنع ةياكح ىللاعت لاق ؛ لغلاو ريطلا مالكدارملا نأ : 0

 اوناكلباكولم اوناكام مهنال , هئابآ نم كلملا ثرو ام هناف , كلملا طبضو ايندلا حلاصمب قلعتي ام هب

 الفن سانلا نيب امكاح ناكهناأل كلذو (اروبز دواد انيت 1و) ىلاعت لاق ؛ نيدلا ملع : 34 0



 0. ةيآللا «ةمكحلاو كللملا هللا هاو » ىلاعت هلو

 : لاقيو 2 ءاملا جرف هل جرب اهمزه ديرب « ليربج ةمزه ىه 2 مزمز ْق ةئبع نب نايفس

 مزهو : رطملاب قةشتي هنآل « مزه : باحسلل لاقيو , ققشت هيف توص هناك دعرلا ةمزه تعمس
 « هريسيت وهقيفوت و هتناعاب وهللا نذاب تناك ميزهلا كلت نأىلاعت ربخأ مث  هنم رسكيام همزهو عرضلا

 هللا ىضر سابع نبا لاق (تولاج دواد لتقو) لاق م ؛ ةتبلا لصح امل هريسيتو هتناعا دا

 ىلع هتوخا ربخ أطبأ اسلف ؛ تولاط عم ةوخا ةعبس هلو ًاعار ناك مالسلا هيلع دواد نا : اههنع

 ناكو رابجلاتولاجردب و ٠ فاصملا ىف مهو مهاتأف . ممر بخ هيتأيل مهلا دواد هنبا لسرأ ء اشيا مهبأ

 ؛ مكضعب ىنزرابل قح ىلع تلك ول ليئارساىنباي : لاقف ؛ دحأ هيلا جرخ ملف « زاربلا ىلا داع موق نم

 سيل فصلا نمةيحان ىلإ بهذف ؛ اوتكسف ؟ فلقألا اذهىلإجرخ نم كيف امأ : هتوخال دواد اقف

 ؟ فاقاللا اذهلتقي نم نوءنصت ام : دواد هل لاف ء. سانلا ضزح< وهو تولاط هب رف هتوا اف

 نأ هتداع ناكو هيلا جراخ انأف : دواد لاقف ,« كلم فصن هيطعأو : ىتتبا هحكنأ : تولاط لاقف

 جرخم نأب دواد مه الف . هتدالحب افراع تولاط ناكو « ىعرلا ىف دسالاو بئذلا عالقملاب لتاقي

 تولاجىلإ جرخامل مث « تولاج ةتيءانيفف كعم انذخدواداي : نلقف ؛ راجحأةثالثب م تولاج ىلإ
 لتقو . تولاج دونج هللا مزهف ٠ ًاريثك اسان هدعل لتقو , ةيف نبل قفتو :هزردض ىف هباضأف ةامر

 نأىلإ هبلطي بهذفمدن مث ؛ هدعوب هل في ملو ؛ هتكلمنم هجرخأو تولاط هدسأ . تولاج دواد

 هل الإ ةوبنلاو كلملا ليئارسا ىنب ىف عمتحجي ملو ؛ةوبنلا هل تاصحو دواد كلمو « لتق

 تناك تولاجركسع ةميزه نأ ىلع لدي(تولاج دواد لتقو هلا نذاب مهومزوف) هلوق نأ ملعاو
 ركسعلا مازبنا نأ ىلع رهاظلا ىف ةلالدالو ؛ دوادنم الإ ناكامتولاج لتق ناكناو ؛ تولاط نم

 . بيترتلا ديفت الواولا نآل  هدعب وأ تولاج لتق لبق ناك
 : لئاسم هيفف ( ةمكحلاو كلملا هللا هانآو ل ىلاعت هلوق امأ

 ؛ ةميظعلا ةعاطلا نم لعف ام ىلع ءازج ةوبنلاو كلملا هللا هانآ مبضعب لاق (ىلوآلا ةلأسملا))

 عنتميال ةوبنااو ؛ ةوبنلا رمأ لمحتل ملاص هنأب !ىلاع ناكىلاعت هنأ عم « هللا ليبس ىف سفنلا لذبو

 تايآلا نم مانيتآو «نيملاعلا ىلع لع ىلع مهانرتخا دقلو) ىلاعت لاق 5 تاعاطلا ىلع ءازج ابلعج

 هنال كلذ ىلع اضيأ لدي ةيآلا هذه رهاظو (هتالاسر لعحجي ثيح ملعأ هللا) لاقو (نيبم ءالب هيف ام

 منأ اذإ ناطلسلاو (ةمكحلاوكلملا هللا هاتآو) هدعب لاق  تولاج لق هنأ دواد نع كح امل ىلاعت

 لاقو :ةمدخلا كل: لجألل ماعنالاك لذ نأ نظلا ىلعبلغي : ةقاش ةمدخناوماق نيذلا هديبع ضعب ىلع

 لاق : ماعنالاو لبضف:اا ضخم كلذ لب .لامعالا ىلع ءازج ابلعج زوجبال ةوبنلا نا : نوورثك اآآلا

 «0ه رخف ع5



 ا لا

 ةيآلا «تولاجد واد لتقو هللانذان مومزيف» لاغت هلوق 07

 01 ةَمكَحلاَو ل ل 2 0 ثوم

 53 د نكَلو ضر تَدسفْ ضي 0 0 هلل 2 كارلا اشي ام

 كلذ ريمصيف ةيراحملل ذئايح نوغرفتي الو. مهسفنأ مهطاغتشال ايس نوكك امو. ءابولاتو توملا

 توين وأ, موثكأأ مع وأ مبمعي فعضو ضرع. مهلتبي نأ اهعبازرو . مهيلع نيملسملا ةءارجل ًايبس

 نال.ابجومو ؛ ممولق ةوقل:ًاببس كلذ ريصيف كلذ نونمؤملا فرعيف مهرمأ ربدي نمو مهسكر

 ىضاقلا مالك اذه ؛ تابثلاو ربصلا هل لصحب

 ةكانلااو «نروكتسل الإ ديصقلانغتوابح ربضلا نأ انييبانأ : كوالا .: نيهحو نهمسنع:تلاوجلاو

 كلة لطبي .كلذوو « ىلاعتهتلا نم هدارمو دبعلا ةدارإ نأ ىلع ةيآلا هذه.تلدف؛: نوكسلا نع ةزابع

 كارت نأ مولغموو ..مادقإللا تابثو ,ربصلا 'بابسأ ىلع هن ولمحتو هررهاظ نع مالكلا نوفرصت متنأو

 زوال ليلد ريغب رهاظلا

 تدخو وتاصحلذإ ىلا غي هللا لعفي امنأ م اس ىتلا بابسألا هذه نأ باوجلا فب( ىناثلاهجولا

 ةدئافز هللا نم اهباطل نكي ملهيف:رثأ اهل 0 م ناو . هيف رثأ اهلا سيم.وأ ىعادلا حيجبرت ىف.رثأ اذ لهف

 دنعو ؛ ناججيرلا لصحي هللا نم.ةحجرملا بابسأألا هذه رودص.دنعف حيجرتلا ىف رثأ ال ناكنإو

 نع؛ جورج الإ هناأل,. حجارلا فرطلا :لوصح بجيف ؛ حوجرملا فررطلا عنتم ناحجرلا لوصح

 ملعأ هللاو بولطملا وهو ضيقنلا ىفزط

 ةمكجلاو , كلملا هللا: هات آو, تولاج دواد. لتقو هللا فذاب. مثومزهف:» ىلاعت. هلوق

 لضف:وذ.هللا نكسلو ضرالا تدسفلب ضعبب ميضعب سانلا هللا عفد الؤلو.ءاشي. امم هسلعو

 « نيملالعلا ىلع

 لكس ف: صفو ميراذقأ طسيينو / مهيلع راصلا . غرفل ورع مهماعد .باجتسا .كلافتندتلا نأ : ىنعللا

 تبلغ .ةليلق. ةئفهنم,؟ ) لاقءنم.نظ هتمحرو هلضفب ققحو . هدونجو تولاج.: 5 موقهلا
 اذإ:ميزهنم ءاقس.لا يب رسكتلا ةبخللا ىفن مهلا لصأو (هللا نذاب مهاومزهو هللا نذاب ةريثك ةّئف

 لاق, ةرخصلا ىفاوأ لمجلا ىف.ةرقن ةمزهلاو. امزه. ةمصقلا و أ رظعلا تمزهاو « فافج عم ققشت



 0 كب مبللا» لوقي ناكو 0 وحن ىف كلعجأو مثرورش نم كب ذوعأ ىنإ مبلل لاق 0 1

 2 كبو
 نم هلصأو « هيفام تببص اذإ ءانالا تغرفأ : لاقي « بصلا غارفالا (ةثلاثلا ةلأسملاا)

 ولخ امناو . هيف امن ءانالاءالخإ عارفالاو « هلغشي ام لاخ هنأ هانعم غراف نالف : لاقي : غارفلا

 هيفام لك بصب
 : نيهجو نم ربصلا باط ىف ةغلابملا ىلع لدي (اربص انيلع غرفأ) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 دكت أتلا, لع لدي اذه: دنع لازال كنج هه تلاد وتلا قولا ٠ ا ل حل

 ىأ « ًاربص انيلع غرفأ : ىنعف « هيفام لك بصب نوكي كلذو « هؤالخإ وه ءانالا غارفا نأىئاثلاو

 هغلبأو تت منأ انيلع ببصأ

 نوك نأ اطواق ةلالث نارهأ عومج ةبراحلا دنع ةيولطملا رومألا نأ لعا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 هناف « براحبلل ىلعالا نكرلا وه اذهو . ةلئاملا رومآلاو فواخلا ةدهامشم ىلع اروبص نادنالا

 تاودالاو تالآلا:نم دج نق: نوكي نأ : ابناثاو الصصأت دوضقم هنما[لصغال انابج ناكاذإ

 هتوق دادزتنأ : امثلاثو . رارفلا ىلإ أجلم ريصي الو : تيثيو فقي نأ هنككمب امب ةنسملا تاقافتالاو

 ودعلا رهقي نأ هنكمي ىتح ؛ هودع ةوق ىلع

 : ةيناثلاو (ًاربص انيلع غرفأ) هلوق نم دارملا ىه : ىلوألا ةبترملا :لوقنف اذه تفرع اذإ

 (نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناؤ) هلوقب دارملا ىه : ةثلاثلاو (انمادقأ تيثو) هلوقب دارملا ىه

 غرفأ انبر) هلوقب ىلاعت هلل ةقواخم دابعلا لاعفأ نأ ىلع باصحالا جتحا (ةسماخلا ةلأسملا)

 رارقتسالا ون وكسلا الإ تابثلل ىنعمالو: « تابثلا لع دصقلا الإ ربصلل ىنعمال هناألكاذو (اريصانيلع
 (اربص انيلع غرفأ) هلوق وهو ىلاعت هللا نم ربصلاب ىمسملا دصقلا كلذ نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهو

 تبثو) هلوق وهو ؛ىلاعت هللا لعفب ًاضيأ دصقلا كلذ دنع لصاحلا نوكسلاو تابثلا نأ لعو

 دازملا'“نأت هنغ ىضاقلا بابشأ ءلاعت هننا قلو دبعلا لمفأ نه ةدارألا نا حيرص اذهو (انمادقأ

 : رومأ بابسالا كلتو « مدقلا تابث بابسأو ءربصلا بابسأ ليصحت مدقلا تييثتو ربصلا نم

 بارطضالا مهنم كلذ ببسب عقيف . مهنم نبجلاو بعرلا مهئادعأ بولق ىف لعحي نأ : اهدحأ

 . مازهنالا كرتو لاتقلا ىلع ربصلا ىلإ مهل ًايعاد ريصيو : مهلع نيملسملا ةءارجل ًابس كلذ ريصيف

 ريصيوقرفتلاو فالتخال! مهنيبعقيف هيلع مهامزالطب ةفرعم ىف مهئادعأ ضعبي فطلي نأ : اهناثو

 لثم ءالبلا نم مهيلاهأو مرايد ىفو مهف ىلاعت ثدحب نأ : !هثلاثو . مهيلع نينمؤملا ةءارجل ًاببس كلذ
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 ادق تيتو ارْبَص الع خراب او دج َتولاَج اوزرب الل و

 ؟ه.» َنيرفاكلا مولا ناو

 |1001 نم ةفرفلا ةعفلا ف ككظق اذإ تنأقو ( ثفسلاب هدأر توأف“: مطوق نم ةئفلا لضأ

 مم ةعلق

 امأ ؛ضفخلاو بصنلاو عفرلا ةئف ىف زاج انهه نم تيغلأ ول : ءارفلا لاق (ةلاثلا ةلأسملا)

 هي ا لا اكأو ةةلجار 'نكمع و2 ةداعب ام تصنف ددع ةلتع 386 ن الق سصنلا

 ةئف تبلغ 5: لبق هناك لعفلا ميدقت ةين ىلعف عفرلا امأو : هيلع «نم» فرح

 اذه نوكي نأ لمتح مث ؛ ةرصنلاو ةنوعملا دارملا نأ ةهبش الف (نيرباصلا عم هللاوإل هلوق امأو

 رهظأ لوألا ناكن او « ىلاعت هللا نم الوق نوكي نأ لمتحو (ةليلق تف نم ؟) اولاق نيذلل الوق

 انرصناو انمادقأ تبثو اربص انيلع غرفأ انبر اولاق هدونجو تولاجل اوزرب امو ىلاعت هلوق

 ( نيرفاكلا موقلا ىلع

0 

 . لاتقلا تقو هيحاصل مهنم دحاو لكزرسي نأ ىه 2 فاورحلا.ق ةززامل ( لوألا ةلأسملا) 7

 ل ةراغ رورلا ناكف 7 راربلا انه لاش اف كاك ال"ىلا' ءاضغلا ضراآلا نأ اهف لصالا و

 0 ول لاب هاما نضراألا ف امهم د از“ لك وصح

 هبحاص ىري

 نم ىهنأ ءافعضااو ماوعلاعم اوررقاملت ولاطركسع نم ءايوقاألاو ءاملعلا نأ «ةيناثلا ةلأسملا))

 ؛ هللا ةناعاب الإ نالدصخح ال ةرصنالاو حتفلا نأ ااودكض وأو هسلأ ندا“ ة و ةليلق هيف

 بناج ىف ةرثكلاو « مهناج ىف ةلَقلا اوأرو تولاج ركسع ىلإ تولاط ركسع زرب امل مرج ال

 هللا كح ام هريظنو (اربص انيلع غرفأ انبر) اولاقف ؛ - , ءاعدلاب اولغتشا مرج ال : مودع

 (ريثك نويير هعم لتاق ىن نه ني اكو) نيكرشملا عم ءاقتلالا نيح اولاق مسمن أ نيرخ "موق نع

 ااا كلب وامان ملى افاوسإ وءاب ونذ انل:زفغا نر اولق نأ الإ موق ناك امو) هلوق ىلإ

 نطاوملا لكىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لعفي ناك اذكهو 55 مولا ىلع انرصناو

 يب قل ىتم ناكو « هدعو هللا نم زجنتسيو ىلصي لزي مل مالسلا هيلع هنأ ردب ةصق ىف هنع ىورو



 ظ لاق ؛ توملا هلل 0-1 0 : لوألا: كب

 11 الوط راضداتل ساد تالق هرم افلا 5. كنك نمو للا ا 2 5
 ١ مرجال « توملا نم نوصلختيال مهنأ مهنونظ ىلع بلغو « لتقلا ىلع مبس ناار ان ذولا ١

 3 اوقالم :.ىأ (هللا وقالم مهنأ نونظي نيذلا) ىتاثلا . هللاوقالممهنأ نونظي مهنا : مهتفص ىف لق ٠

 ادلع رك كف دلل 1 هك 0 نال كلذو « ةعاطلا هذه 0

 أ لو انطهريدت نزف ةيقاعب هللا ربخأ نمالإ « رمآلا غلبأ ةعاطلا ىف غلب ناو ايجار

 نسح وهو ملسم

 نال كلذو . هللا ةعاط وقالم مهنأ نونظي .نيذلا لاق : ىنعملا نوكي نأ :(ثلاثلا هجولاإل

 نم ءىثب هيف ىأ امير هنآل .ةعاط هلمع ىذلا لمعلا اذه نأب اعطاق نوكي نأ هنكمبال ناسنالا

 هنأ ,نظي نأ هيف نكمملا امتإ ,:ةعاط لغفلا نوكيال كيفي ةضلاخ ةينب نوكي الؤا# ةعمسلاو داير

 صالخالاو ةعاطااءتعن ىلع هب ىنأ 1

 نأ (مكبر نم ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي نأ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ انأ (عبارلا هجولاإ 5

 ءايبنالا ىلع ةلزان ةيهلإ بتكح توباتلا ىف ناك هنأ نيرسفملا ضعب لوق ىلع ةنيكسلاب دارملا

 بتكلا كلت ىف ناكام هنكلو ٠ هدونجو تولاطل رفظااو رصنلا لوصح ىلع ةلاد . نيمدقتملا :

 (هللا وقالم مبنأ نونظي نيذلا ) هلوقف . اهدعب وأ ىلوالا ةراا ف لصحب رفظلاو رضنلا نأ

 ىف هلوص> نآلل انيقيال ًانظ هلعج ابماو . رفظلاو رصنلاب هللا دعو وقالم مهنأ نونظي نيذلا ىنعي 23020
 نظلا نسح ليبس ىلعالا .ناكام ىلوألا ةرملا ىف هلوص> نأ الإ ًاعطق ناكناو ةلجلا ة

 نوملعيمبنأ (هتلاوقالم مهنأنونظي) هلوقب دارملا : نيرسفملا نم ريثك لاق «سماخلا هجولا :

 ةهباشملا نم نيقيلاو نظلا نيب امل: زاجلا ليبس ىلع نيقيلا ىلع نظلا ظفل قلطأ هنأ الا « نونقوبو 1
 ْء هاقتعالا دك أتيف 1

 لئاسم هيفف «هللا نذاب ةريثك ةّئف تبلغ ةليلق ةئف نم < ) هلوت امأ ظ

 3 هدونجو 0 مويلا انل ةقاط ال) اولاق نيذلا بولق ةيوقت هنم دارملا (ىلوأآلا ةلأسا ا ١)

 ةلودلا ت نفإبلا كلا , « ىملالا دييأتلاب اةريعلا امتاذ ددعلا ةرثطب ةردع ال هنأ ىتعملاو

 ةدعلاو ددعلا.ةرثك ىف :ةعفتم الف ةتحلا تما اهو« ةلذلا و ةلتلا فا ةىفسخم الف

 :جاجرلالاقو : ةعامج اوراصف ٠ ضعبىلإ ءاف دق مهضعب نال , ةعامجلا «ةئفاا» 6 ةيناثلا ةلأسملا )



 ةبآلا هلل وقال مهن مَآ ل ونظي .نيفلا لاقد ىنلاعت لوقا لايأللا

 ا عطل نقولا كلذ ىف هسفن نع مهفرثص هنأ رماظلا ناك ى ىلا

 لوقلااذهتاشإ.ىف اودمتعاو .٠ رنا 'أذوربع مهلكو هدوناج لك بحضتتسا هنأ( قاثلا لوقلا ١

 اذه نأ مولعموو.(هدونجاو تزؤلاجب ؛موألا انل ةقاط ال اؤلاق)“تولاط موق نع ةياكخ ىلاعت هلق لع

 ةجحلا هذهو . قساف' وأ .قفانملا نع الإ ردصي ال. لب « هبر رماأل ذاقنانا.ندوملاب قالي ال.مالكتلا
 هللا نورا لع,ءرعااسم. وإلا طا :: لاقي .نأ للمتقخ ::اهاضلأ:::هوج و نم ةيفعص ناببو . .ةفيعح
 هدودجز تولا< مويلا انل ةقاطال هنأ فلختلا اذه انرذعنأ .نوفاختملا ركذ نوزثك آلا فلختو

 ىضتقت (هزوواجاملف) هلوقؤ ءافلا نا.: لانقي نأ.باباا 1١ ىهقأ.. فلختا اذه ىف:نؤروذءم.نحنف

 :لاقينأ لمتحم : لوقنانأ الا  ةزواجلا دعب غقز اما (تولاجي ؛مويلا انل ةقاط الإ مرق نزكي .نأ

 ببس نع ملأس؛ هوزواج اهو اوتفلخت موقلا اوأرؤ هلا !ئزؤاجاانل نينمؤااو تولاط نا

 دارملا نوكي نأ لمتحؤ « ةملاكمملا نم عنب ثبحي مظعلا ىف ربللا ناكامو .كلذ | ور كنف :فلختلا
 لئازااضيأأ ,لاكش الاف ردَقتلا اذه لعو ؛ةزواجلا لؤتصخ بوق ةزاجمل

 مهبضحب : نيقيرف اوثاك رهنلا اربع نيذلا نرونمؤملا : لاقي نأ لمتحي هنأ (ىاثلا تاوجلاو 9
 ىوق اعاجش ناك نه مهنمو , هعبط ىلع ابلاغ ع وجللاَو فولاناكو تملا هركبو ةايحلا بحي نم
 ىلاعت هتلا ةغاط .ىف.تووملب .ىلامي ال.باقلا

 (مويلا انل ةقاط ال) اولاق نيذلا مث : لولا مسقلاف

 (ةريثك ةقق تبلغ ةليلق ةئف نم 5) مهوب اوباجأ نيذلا مه : ىناثلا مسقلاو

 اولاق مركسعتلق اودهاش الل نينمؤألا نم لوألا منقل :لاج نأ لمت : كلاثا باروجلاو

 رارفلا ىلإ ليبسال هنالل ٠ لتقلا ىلع انسفتأ ,نظون:نأ.دب الف (مهدؤتجزو :تؤلا< ويلا انل ةقاطال)

 « نفظلاو متتفلا هللا نم وجرن لب انسفنأ نظون ال : اولاق ىناثلا مسقااو هللا 1

 قاثلا .رقلا ندرغو , ةعبطاب نوفلازو ؛ ةحاجقلا ,ىب: .ايبنخرتلا نيلروالا . نربغ  .بفراكتف

 تارثلا نم لاو ىف نيوك ال ندبقتلا اذه للعؤ .., .ةزضنااو جتفلا بلط ىف بيغرتلا
 رخآلا .ضقانيام

 عاطأ اهلثمو ؛ ةقاطو ةقاطإ.ىثاا تقطأ : لاقي ؛ ةقاطالا ةلزن< ردصم ةقاطلا 6 ةيناثا 0

 ةياجلا مسالاو ةباجإ تيجي باجأأو ؛ ةراغلا مساالاو ةراغإ ريغي راغأو . ةعاطلا مسالاو ؛ ةع
 اناوح لأ ةءاج ءاشأف |ءعس ا لخلا ىفو

 و 9 ب 7 ) 7 29 09 0 1 يب 1 | نأ صو ب اللا كم قف هك هللا وقالا». مينا دي ونظر نيل كاق») .. كاحت هلروق ااه



 اة ةيالا «هعم اونمآ نيذلاو وه هزواجالف» ىلاعت هلوق

 مهنم ليلق الا هوعيطي ملف. لبق 33

 قفاوملاو 0 ويملأ ءالتيالا ]ذه ىمدوصقملانأ انركذ دق ةيناثلا ةلأسملا)

 ٠ اذه نم نوبرشيال نيذلا مه لاتقلا اذهل الهأ نون وكي نيذلا نأ ىلاعت هللا ركذ ابلف . فلاخلا نع

 نع ةديدش ةرفن مهبلق ىف ناكو :لاتقلا اذه ىف انوذأم نوكيال هناف هنم برش نم لكنأو « رهنلا

 ىوريو « ودعلا نع قيدصلاو , فلاخل نع قفاوملا زبمتف : برشلا ىلع اومدقأ رجال  لاتقلا كلذ

 اورثكأو ءربناا ىف مرثكأ عقو ءديدش شطع دعب رولا ىلع اومجه امل تولاط باصأ نأ

 اوبرشش نيذلا امأو ٠ فارتغالا ىلع اوديزي ملف « ىلاعت هللا رمأ مهنم ليلق موق عاطأو ؛برشلا

 اونبجو ؛ رهنلا طش ىلع اوقبو ءاووري مو رثطعلا مهباغو مههافش تدوساف هللأ رمأ اوفلاخو

 نب رهنلا اوربعو . مهناعإحصومهيلق ىوقف : ىلاعتدهللا رمأ اوعاطأ نيذلا امأو : ودعلا ءاقل ىلع

 نسحلا لوق وهو روهشملاو ؛ فال 1 ةعبرأ هنا : ليق برشي مل ىذلا ليلقلا (ةثلاثلا ةلأسملا 9

 هللا ىلص ىننلا نأ هيلع ليلدلاو «نونمؤملا مهو رشع ةعضبو ةئاهلث ردب لهأ ددع ىلع اوناك مهنأ

 هعم زاجامو رهنلا اوربع ني> تولاط بادأ ةدعىلع مويلا متنأ : ردب موي هباحصال لاق لسو هيلع

 الجر زشع ةثالثو ةئايثث دموي انك و: بزاع نيءاربلا لاق نمّوَم الا

 «هدونجو تولاحي مويلا انل ةقاط ال اولاق هعم اونمآ نيذلاو وه هزواج الفل هلوق امأ

 نات هل

 ىلإ اعجز: رهنلا نم'اويزشو أ هللا وضع نيدلأ نأ نرشفملا نين فالخ ل (ىلوالا ةلأسملا)

 | فلة جا انبعاو زيتلا نم كفارجلا بنانا لاش هللا عاطأ نم الا ودحلا ءاقل ىلإ هعم هجوت. ملو مثدلب

 الا هعم ربع ام هنأ ؟ كوالا: كازلاوقا هلق و مالت !ىاذربتلا روع لبق ناك مدل لإ بعروجر أف

 (هعم اونهآ نيذلاو وه هزواج املف) لاق ىلاعت هللا نأ : لوألا : رومأب لئاقلا اذه جتحاو « عيطملا

 مث ءركسعلا لك ىلاعت هللا ركذ ايلف ؛ ةعاطلا كلت ىف هوقفاو نيذلا (هعم اونمآ نيذلا) هلوقب دارملاف

 نوغيطملا الإ دحأ رهنلا ربع ام هنأ انلع : ربنلا اوربع مهنأب نيعيطملا صخ

 (ىنمسيلف هنم برش نف) تولاط نع ةءاكح ىلاعت هلوق ىهو ةمدقتملا ةيآلا (ةيناثلا ةجحلا)

 ::لاق ا نماللا اذه ىف انه تنس كارا كاوقت ىلا كرا ل ا ا

 ! مد مهيد داعسفلا كلذوامل عاوجلولا لزلاودسل ىأ (ه» ازبار لق
 ىتح ؛ درماملاو ىصاعلا نع عيطملا زيمتي نأ ءالتبالا اذه نم دوصقملا نأ (ةثلاثلا ةجحلا)

 ءالتالا اذه ند دوصقملا ناكاذإو 3 ودعلا روضد> كيَع أودتر أ خف ) 50 هسقفن نع ا ةرصل



 . روهشم فورعم زاجب هنأ الإ ًازاج ناكنإو كلذ نآل ؛ ثنحب

 ًاروصقم ىبنلا نوكي نأ هرهاظ (ىنم سيلف هنم برش نف) هلوق نا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 اذنه, ناك ار ١ 11 ةظ الع اد نوكباال هبرشو نوكعلاب هذخأ ولج ؛نّنلا نم برشلا لع

 همعطي مل نمو) لاقف ؛ مامالا اذه ليزي ام.ىتاثلا ظفللا ىف ركذ لوألا ظفللا ىف امتاق لامتحالا

 مامبالا كلذل ةلازإ رهنلا ىلإ ال ءاملا ىلإ برشلاو معطلا فاضأ (ىنم هناف

 : لئاسم هيفف هديب ةفرغ فرتغا نم الإ هلوق امأ

 بوقعي كلذكو ؛نيغلا حتفب (ةفرغ) ورمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق (ىلوالا ةلأسملا)
 ليلقلا .ىثنلا مضلاب ةفرغلا ةغللا لهأ لاق مضلاب ئاسكسلاو ةزم و رماع نباو مصاع الرق 0 تفلت و

 ةلكالا هلثمو . ةدحاو ةرم فارتغالا وهو لعفلا حتفلاب ةفرغااو ٠ فكلا ىف لصحي ىذلا

 دللق اوشا ئأ مضلاب ةلكأ الإ مدنعتلكأ امو ؛ ةدحاو ةلكأ راهنلا ىف كا جال لاق ةلكاخلا

 ةرم هتعطق ىأ ةزح محللا تززحو . هنمةريسيلا ةعطقال مضلاب محللا نم ةزحلا : لاقي ؛ ةمقللاك

 « ةدحاو.ةرم وطخم نأ ةوطخلازو « نيمادقاا نيب ام رادقم مضلاب ةوطخلاو ةوطخلا : هوحنو ؛ ةدحاو

 ءلم مسا مضلاب ةفرغلاو ٠ هريثك و هدب ىف ام ليلق ىلع عمي ردصم حتفلاب ةفرغ : دربملا لاقو

 : هب نفرتعا امو أ ومكلا

 ةلمججا هذهو (ىنمسيلفهنم برش نف) هلوقنم ءانثتسا (فرتغا نم الا) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةيانعلل ركذلا ىف تمدق ابهنأ الإ ؛ ءانثتسالاب ةلصتملا كح ىف

 هباودو وه اهنه برشي ةفرغلا تناك : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 .امنم لمحو ؛ همدخو

 ةرم هءاشام ءاملا نمذخأي نأ انوذأم ناكهنأ : امهدحأ : نيهجو لمتحي مالكلا اذه : لوقأو

 000 مدكو هناوذلا و ةفكي ةدحااولا ةزملا قذوخأملا ناك ت يحن ؛ ةدحاو ةفرتب : ةدحاو

 « ءالؤه لكل ىئكي ىتح هيف ةكربلا لعحب ىلاعت هللا نأ الا ليلقلا ذخأي ناكدنأ : ىناثلاو . هسفن عم

 نامز ىف ليلقلا ءاملا نم ميظعلا قلخلا ىوري ناك ىلاعت هنأ 5 نامزلا كلذ ىنل ةزجعم ناك اذهو

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمح

 لئاسم هيفف 4 مهنم اليلق الا هنم اوبرشف:إ ىلاعت هلوق امأ

 مهليم ببسب اذهو : فاشكلا بحاص لاق (ليلق الإ) شمعالاو ىنأ أرق (ىلوأألا ةلأسملا)
 هيلع لمح م رجال ؛ هوعيطي ملف : ىنعم ىف (هنم اوبرشتف) هلوق نآل ؛ ظفللا نع مهضارعإ و « ىنعملا ىلا



 لحل هيل «ىنم ب سولف هن برب نفل ىلاعي لو

 مهي: اواةنومر « . رعش و. رعشو , رخص و رخص : ليك 2: نيده 1 ءىجب هناف قاحلا فورح نم

 : رعاشلا لاقو.. رحيو

 ليع ىينلاو. هيدي نيب. سيظ» رجح. نم هافك تقلخ اينأاك

 للب هفيك ىف ىري.نرأأةفاخي رحب ىفزو, رب ىفب مميتلا' ىري
 لئادبم هيفقن( ىنم هناف.همعطي:مل نمو .ىنم.سيلف.هنده برش نفل ىلاعت هلوق امأ

 هلوق: هريظنرو ىتعاطو ىنيد.لهأ نم.سيلبىنعي.: رجيزلاك (ىنم سيلف) هلوق «ىلو ألا ةلأسملا))
 لاق مث. (رككيمللا نعي نووهني و فورعملاب ,نورمأي .ضعب.ءاياوأ مهضعب تانموملاو نونموملاو) ىلاعت
 اذيأو, (فورجملا نع:نوهنيو نكبملاب نوردأن ضعب نم.مهضعب تاقفانملاو.نوهفانملا) اذهيىلق

 اننيد. ىلع سيل .ىأ «إن ريك رقروي ملو انريغص مجري مل نم انم سييل» مليبو هيلع هللا بص .هلروق هريظن
 معأ هللاو انيهيذمو

 مافطلا ىلع عقي وهو.« رعطلا نم.وهيو ,..هقذني مل ىأ (ممعطي مل) للا لهأ لاقيحيةيناثلا,ةلأسملا»

 : امهدحبأ : ةيدئافلا, نم.نيهجول.ظفلل] !!ذه.ريتخا انا ىدنعيو . ةغللا لهأ هلاقنامءاذه. «٠ بارشلاو

 اذه.نا.: لاقةذللاز بيطلاب ءاملا كلذ فصو دارأو ماسملا برش مث ًادج.شطع.اذإ ناسنالا نأ

 نإئو هنأ هانعم (همعطي مل نمو) هلوقف ؛ ةذيذللا موعطلاب هفصيف ؛ لسع هن أكو ؛ بالجلا هناكءاملا

 هيلع بحي هنافإةبيطلا: مدوهطلا' هذهب فروصوملاك همن: ىف. ءابملا كلذ: نوكي ,ثيح. ىلإ شطعلا هب غلب
 نم. هجرخيأ , مثهب ضميضمبو هف.ىف ءاملا لعج.نم نأ. : ىناثلاو . هب رشي ال نأو « هنع زارتحالا

 3 0 م/نمو : لاقي ولف « هيرش هنأ هيلع: قدصي الو . همعطو مقاذ هنأ هيلعقدصي .هناف#“ مل

 « برشلا ىف ,الصاح عنملا ناك(همعطي مل نمو) لاق امل امأ ؛ برشلا ىلع ًاروصق» عنملا ناك

 دجو هيب ضميضو اذإ , ءاملا برش نم عوزمملا ناو ىعأ كيلوت ذ مولعمو : ةضمضملا

 . ةحارو,ةفخ عون

 م.نمو) هدعي لاق مث (ىنم سيلف هنم برش نف)ةيآلإ لوأ, ىف لاق ىلإعت هنأ (ةثلاثلا ةلسملا

 كلذ كرت هنأ الإ ء اهلزوأ ًاقياطمة يالا رخآ نوكتيل هنم معطي مل نمو : لاقي نأ ىغبني ناكو.(هدعطي

 بكارهلا/اذهبزمر بر شيال فلح نم نأ ىف اوقلتخا ءابقنلازأ ىهو : ةدئافل اذهريتخاو . ظفللا

 رونلا كلف نمماه زوكتلاب,فورتغإ ول ئتخ « .رهنلا»نميعرك اذإ الإ ثنحب ال ةفينح وبأ لاق ؟ ثنح

 اذهبو .. ءىثلا/كللانب .الصتم هيرش ءادتبإ نوكي نأ وهرءىثلا .نم برشا نآل, .. ثنحيدال هبرشو
 هيرمكو يزل (كلل:نم نوككلاباءابللا تفيتتغا !1 نقلا لقوم :ننلا/ن ومس شي نآبءالإ ل صفللا

 «5 رخا ه١



00000 
 : ظ ةيالا «ربنب مكيلتبم هللا نإ لاق » ىلاعت هلوق ١6

 ظ اهلأ نونامث راتخا نمن هيلا عمتجاف
 : لئاسم هيفف ( رهن مكيلتبم هللا نإ لاق إل ىلاعت هلوق امأ

 اذهو تولاط وههنأ : نورثك ألا لاف ناكنم لئاقلا اذه نأ ىف اوفلتخا «ىلوألا ةلأسملا)

 مث تولاط وه قباسلا روكذملاو « قباس روكذم ىلإ ادنسم نوكي نأو دبال هلوق نآل رهظألا وه

 مزاي الر يدقتلا اذه لعو « تقولا ىن نم هلمحت هنككل « تولاط نم لوقلا نوكي نأ لمت< اذه ىلع

 كلذو « هبر نع هاتأ ىحو نم دب الف ءهسفن لبق نم نوكي نأ لمتحو ءايبن تولاط نوكي نأ

 ايين ناك كلملا عم هنأ ىضتتقي

 لصفاسلف :ريدقتلاو ؛ةيآلا لوأ ىف روكذملا ىنلا وه لوقتلا اذه لئاق نأ (ىاثلا لوقلاوإل

 مالسلا هيلع لي ومهشا وه تقولا كلذ ىنو (ربنب مكيلتبم هللا نإ ) مهيبن مهل لاق دونجلاب تولاط

 ىنب نم ًاروهشم ناك : ىضاقلا لاق : لوألا : نابجو ءالتبالا اذه ةمكح ىف ية يناثلا ةلأسملا)

 لبق ةهالعرابظإ ىلاءتهّتلا دارأف ةرهابلا تايآلا روهظ عم كوللاو ءايبنآلا نوفلاخي مهنأ ليا رسإ

 رثؤي ال ودعلا ءاقل لبق عوجرلا نال ؛ ربصيال نم برحلا ىلع ربصي نم امم زيمتي ؛ ودعلا ءاقل

 ميلتبم هللا نإ ) لاق مرجال ودعلا ةلتاقم لبق حالصلا وه اذه ناكاسلف ؛ ودعلا ءاقل لاح ه رم

 دئاددشلا ىلع ربصلا اودوعتيل مهالتبا ىلاعت هنأ : ىناثلا (رهن

 نيطسلفوندرألا نيبرمنهنأ ؛ عيبرلاوةداتق لوقوهو : اهدحأ : لاوقأر هتلا ىف «ةثلاثلا ةلأسملا)

 نأ نيلوقلا نيب قيفوتلاو : ىضاقلا لاق « نيطساف رهن هنأ : ىدسلاو سابع نبا لوق وهو : ىناثلاو

 نيدلبلا دحأ ىلإ فاضي دق دلب ىلإ دلب نم دتمملا رهنلا

 ةزافم اوكتلسف اظبق ناك تقولا نأ فاشكلا بحاص هاور ئذلا وهو 4« ثلاثلا لوقلاإل

 رهنلانم هومتحرتقا امب مكيلتبم هللا نإ :لاقف ارهن مهل ىرحي نأ هللا اولأسف

 نم ناسنالا انقلخانا) لاق اك دبعلا ناحتما مكنحتمم ىأ (ربنب ميلتبم) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا)

 للاعت هللا نأ تبثو « ءىتثلا روهظا نوكي امنا سانلا نيب ءالتبالا ناك املو (هيلتبن جاشمأ ةفطن

 الإ لصح ال كلذو ؛ سانلا نيب لاعفالا روهظب كلذ لعفب امنا ؛ هملع لبع بقاعي الو ؛ بيثيال

 :ارعانشلا لاق . لبي لتباو ؛ ولبي الب ناتغل هفو, ءالتبا فيلكلا نس مرجال فيلكتلاب

 قدا ى دا رد ”كافك  دقلو . ىتفلخ تيلتباو كتولب دقلاو

 59 نحال ا ماك

 فرح هوشح ىالث لكو 1 كاتم ايكوخو 0 ءاحلا نيكباش رمو رم « ةسماخلا ل املا )



 اهو ديلا 0 دونجلاب تولاط لصفانلف» ا هلوق

 حاولألا ضاضر ىهةيقبلا : اولاقف توباتلا فاءوض وم“ ناك ءىنثةيقبلاب دا رمان انو رئاللا امأو

 مهلع لزني ناكىذلا نملا نم زيفقو ؛ ةأروتلا نم ءىثو . هبايثو ؛ ىموم اصعو
 نأ لمتحي نيرسفملا ضعب لاق : لوألا : نالوق هيفق («نوراه ل آو ىسوم ل 1 إل هلوق امأ

 هلق ةينلع (لدلااو , امه[ ناوراهو سوه وه كر اه | سوما !نمعالا 0 ١

 «دواد ل آريمازم رم ًارامزم اذه ىتوأ دقلو ىرعشالا ىبوم ىبأل مالسلاو ةالصلا هيلع

 دوادل ناك ام لثم نسحلا توصلا نم دواد لآ نم دحال نكي مل هنأل . هسفن دواد هب دارأو

 مالكا هلع

 نال « نوراه ل آو ىموم ل ! ىلإ كلذ فيضأ امنا : هللا همحر لافقلا لاق (ىناثلا لوقلاو ))

 اك راوت ءاشأ توراتلا قاامو# ترولاط تقرو لإ امجد نوفل 2 دق كابالا ١

 نوعرف لآ اولخدأ) ىلاعت لاق عابتألا مث لآلا نوكيف ءنوراهو ىسوم عابتأ نم ءاملعلا

 (يانعلإ محلا

 هيف لوقلا مدقت دقف (ةكئالملا هلمحت إ) هلوق 38

 نإ « ةرهاب ةزجعم ةيآلا هذه نأ ىنعملاف (نينمؤم متثك نإ كل ةبآل كلذ ىف نإر) هلوق امأو ١

 ىعدملا قدص ىلع ةزجعملا ةلالدب نمؤي نم منك

 ناتلأسم هيف (دونجلاب تولاط لصف الف ل ىل اعتدلوق

 هيلع لدب فوذح ريدقتب رهظي ابلبق امب ةيآلا هذه لاصتا هجو نأ لعا «ىلوألا ةلأسملا)

 ايلف  هتيار تحن ريسملا ىلإ اوباجأو ؛ هل اونعذأ توباتلا ةيآب مهاتأ امل هنأ ريدقتلاو . مالكا ىفاب

 ناك اذإ « لصف لوق : لاقي , عطقلا لصفلا ىنعمو « هنع عطقناو هدلب .دح مهب قراف ىأ مهب لصف

 لاقي .الاصف هتأرماوهكيرش لجرلا ل صاذو الصف مظعلا نع محللا تلصفو لطابلاو قحلا نيب عطقي

 املو) هلوق هنمو . هنع ةزواجملاب هعطق ناكملا نع لصفو عاضرلا نع عطقي هنال ؛لاصف ماطفلل

 لجالل مث ؛هسفن لصف هلصأ اذك عضوم نع لصف : هلوق : فاشكسلا بحاص لاق (ريعلا تلصف

 دونجلاو , لصفنا لاقي ا". ىدعتملا ريغ ح ىف راص ىتخ لوعفملا اوفذح « لاعتسالا ىف ةرثكللا

 هلوق هنمو : هللا دونج اهنا ةريثكلا دارجلل لاقي . ةدح ىلع دنج قلخلا نم فنص لكو دنج عمج

 «ةدنجم دونج حاورالا» مالسلاو ةالصلا هيلع

 غرفي مل ءانب ىبي لجر ىعم جرخي نأ ىغبنيال : هموقل لاق تولاط نأ ىور 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 غرافلا طيشنلا باششلاالإ ىغبأ الو « اهلعنبرمل ةأرماب جوزتم الو « ةراجتلاب لغّتشم رجات الو هنم



 ةنآلا «.كبر نم ةنيكس هيف» ىلاعت هلوق ١٠

 عقوم عقو ردصم ىهو . ةكرلا دض وهو ٠ نوكسلا نم ةليعف «ةنيكسلا» (ىلوآلا ةلأسملا))

 ةميزعلاو ةيقبلاو ةيضقلا : وح ؛ مسالا

 نأ اما ةئيكسلاب دارملا : لوقت نأ ايف لاوقألا طبضو . ةنيكسلا ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملاإ

 كإذك ناكاموأ توباتلا ىف الصاح ائيش ناكهنا لاق

 ةنيكس هيف توباتلا ميت نأ هككلم ةيآ : لاق هناف مصالا ركب ىبأ لوق وه «ىلاثلا مسقلاوإل

 كورا 0 هيلا ممولق نكس أَو دب اللف 2 ةلاملا كلت اودهاشو الا . رم توراتلا مثءاج

 ةيلكلاب مهترف
 اذه ىلعو ؛ توباتلا ىف اعوضوم ناكءىث ةنيكسلا نم دارملا نأ وهو (لوالا مسقلا امأو)

 ةلزنملا ىلاعت هللا بتك نم تاراشب توباتلا ىف ناكهنأ ملم ىنأ لوق وهو : لوألا : لاوقأ هيفف

 ليزبو : هدونجو تولاطرصنب هّللأ نب 1 مالسلا م,ملع ءامبن لا نم امهدعب نمو كورهو ىسموم ىلع

 اطل ناكو : ناسنالا هجوك هجو امل ناك: مالسلا هيلع ىلع لوق وهو : ىتاثلا . مهنع ودعلا فوخ

 سأر امل « تؤقاي وأ دجربز نم ةروصىه : امهنع هللاىضر سابع نبالوق ثلاثلاو : ةفافه حير

 7:15 بضع وم

 هعم نوضحب مهو ودعلا وحن توباتلا بهذ رهلا حايصك تحاص اذاف . هبنذك بنذو . رملا سأرك

 رصنلا لزنو اوفقو فقو اذاف

 ملعيال ءىثش توباتلا ىف تناك ىتلا ةنيكسلا نا : ديبع نب ورهع لوق وهو 4 عبارلا لوقااورل

 ىلع هتنيكس هللا لزنأف) راغلا ةصق ىف هلوةك وهو . نمألاو تايثلا نع ةرابع ةنيكسلانأ لعاو

 نوكسلاو نمآلا هانعم (كبر نم ةنيكس هيف) ىلاعت هلوق اذكف (نينمؤملا ىلعو هلوسر

 ىلع لدن (ةتلكمل هيف) هلوق 0 ري 72و اننا لف ]كح هنأ نولئاقلا جتحاو

 كف (ىسوم لآ كرت امم ةيقبو) هلوق هيلع فطع هنأ وهو : ىتناثلاو . ةنيكسلل افرظ توباتلا نوك

 ةيكبالا [فولح نارك نا انج 1 ةيقللا مارلع ناككنراثلا نأ

 ةالصلا هيلع لاق ةسبسلل نوكت دقف ةيفرظلل نوكت اك «ىف» ةيلكنأ : لوألا نع باوجلاو

 نر هيلا لإ هةاشب لبالا نم نسخ قو لاقو 6 لباالا نم ةئام ةتمؤللا(نسفنلا فد مالسلاو

 ةيكنأا لصخح هيسب ىقكلادكح ةق) ةآلا هذه

 نيدلا نم نوراه ل آو ؛ ىموم ل ] كرت ام ةيقب دارملا نوكي نأ دعبيال : ىناثا نع باوجلاو

 امهتعي رشو امهنيد نم قبام ىمأ مظتني ٠ توباتلا اذه ببسب نأ ىنعملاو . ةعيرشلاو



 يقي : : 3 0 يل دل ا وا ا

 4 ةبآآلا «كبر نمةنيكس هيفو ىلاعت هلوق
 2 ؛ امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق اذهو :؛ تولاط دنع لزن ىتح هيل نورظني اوناك موةلاو

 ننال ءاقتج نيلوقلا فلك الملا لإ لاخلا قطأاو + تزباتلا ىف فشخ نان الا اذه

 ةعتمالا تلمح : لئاقلا لوقي 5: هلمحب مل ناو ءىثلاكلذ لمح هنأ, فصوينأ زاج قيرطلا ىف ائيش

 هريغ لماحلا ناكناو ؛ قيرطلا ىف ابظفح اذإ ديز ىلإ

 ءىجب نوكي نأ : امهدحأ : نالاهتحا هيف مث , ةزجعم توباتلا نايتإ لعج ىلاعت هنأ لعاو

 هبف اماثوكي لب اوجعم توناتلا نكت ال نأ: :ىاثلآو أ. هاترزق ىلا وها كلذكو هكفعمتوناثلا

 تيب ىف موقلا نم رضحمب هعضي ىنلا كلذ نا 2 الاخ ت ريالا اودهاشي نأب كلذ 5 زجل لم

 اكيربلا ابنا رهف اذان: انتمقاو لع لدي ام هيف قاخ ىلاعت هللا نأ ىعدي ىنلا نا مث : تيبلا اوقلغيو

 ىلع مثرصنيس هللا نأ ىلعو : تولاط وه مبكلم نأ ىبع لدي نك يال اع ىف اورظنو

 نآل ءاذه لمتحي نآرقلا ظفلو . ىلاعت هللا دنع نم هنأ ىلع الاد اعطاق ازجعم نوكي اذهف مهئادعأ

 اذه توباتلا ىف نودحي مهنأ هنم دارملا نوكي نأ لمتح (.كبر نم ةنيكس هيف توباتلا مكيتأي) هلوق

 لمتح اذهف ؛ مبسفنأ نانئمطاو : مهبلق رارةتسال ببس وه ىنلا زجعملا

 . الوعاف وأ اتولعف نوكي نأ اما توباتلا نزو : فاشكتلا بحاص لاق 4ة يناثلا ةلأسملاإ)

 سلس : وحن ءدحاو سنج نم همالو هاف نوكي ظفل برعلا مالكىف لقي هنأأل 0

 بأ وهز لافإللا نيعت مسقلا اذه دسف اذاو ؛ لقن ام ىلع اسايق تبت نم توبات : لاقي الف . ق

 0 لازي الف « هيف ع ءايشالا هيف عطف فرط هنآل عوجرلا وهو « بوتلا نم زلت

 هتاعدوم نم هيلا جات ايف هيأ عجري هبحاصو ؛ هنم ج رخي ام هيلا

 .ءامملاب «هوباتلا» تباث نب ديزو. ىنأ أرقو . ءاتلاب توباتلا : لكلا أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا))

 زاننالا)' ةنلقاو

 لكومهدب ىلعةرجعملار رظأ ىلا هنآآلا , ان ناك تولاظ.نا :!لاق, م سان" 56 رأرلا ةلأملا))

 ةمأ ركنا نيد" قؤفلا 5 .:ءانلواللا تامازك نمضناي نها نأ: ناقل 10 نك كاذك 00

 نوكي ال نأ ب جوف ؛ ىدحتلا ل يبس ىلع ناك اذهو ؛ م 20 ةءاركلانأ ةرجعملاو

 تاماركلا قنا نه

 ةنآ ناك هناف هل ةزجعم هنوك عمو ؛ ناهزلا كلذ ىنل ةزجعم كلذ نر نأ تعب ل : بأول

 كلم توبث ىف ةعطاق

 لئاسسم هيفف ( مكبر نم ةنيكس هيف ىلاعت هلوق امأ

| 



 ةيآلا «هكلم ةيآ نا مهيبن مهل لاقود ىلاعت هلوق 1/١
 ةونب نيف رتعم اوناك مهنأ ف رهاظلاك (اكلم انا ثعبا مهل ىنلا ولاق ذإ) مهنع ةياكح ىلاعت هلوق نال

 مكل ثعب دق هللا نا) لاق امل ىننلا كلذ نا مث  ىلاعت هللا دع نم ثوعبم هنأب نيرقهو. ىنلا كلذ

 , قاخلاب هتمحر لاكل ىلاعت هنا مث . اكلم تولاط نوك ىف اعطاق اليلد اذه ناك (اكدم تولاط

 ىلع اضيأ لدي و « مالكا كلذ ىف اقداص ىنلا كلذ نوك ىلع لدي رخآ اليلد ليلدلا كلذ ىلإ مض
 تادزجغم ترثك هنأ كلذإو , زئاج ىلاعت.هتلانم لئالدلا راثك إو كالبلل ىلاعت هللا هصن تولاط نأ

 هكلم ةيآ نا مهين مط لاقو) ىلاعت لاق اذبلف ؛ مالسلاو ةالصا هيلع دمحو ؛ مالساا هيلع ىسو»

 لئاسم هيفو (بواتلا من نأ

 ىتح ةداعلل اقراخ نوكي هجو ىلع عمي نأو دبال توباتلا كلذ ءىجب نأ لوألا ةلأسملا)

 هللا نا : رابخألا بامصأ لاق مث , ىوعدلا كلت قدص ىلع ةلاد ؛ هللا دنع نم ةبآ نوكي نأ حصي

 نأىلإ مدآ دالوأ هثراوتف ٠ هدالوأ نم ءايبنالا روصهيف اتوبات مالساا هيلع مدآ ىلع لزنأ ىلاعت

 مهني محو ملك: ءىث ىف اوفلتخا اذإ اوناكف ؛ ليئارسأ ىنب ىديأ ىف قب مث ؛ بوقعي ىلإ لصو

 قوف هلمحت هكنالملا تناكو مثودع ىلع هب نوحتفتس مهيديأ نيب هومدق لاتقلا اوريض> اذإو

 اودسفو اوصعالف : ةرصنلاب اونقيتسا ةحيص تواتلا نماوعمس اذاف ؛ ودعلا نولتاقي مثوركسعلا

 «٠ تولاط كلم ىلع ةنيبلا مهبن اولأساملف « هوبلسو توباتلا ىلع موبلغف ةقلاعلا مهيلع هللا طلس

 توباتلا كلذ اوبلس نيذلارافكلا نا مث . هرادف توباتلا نودجت مكنأ كلم ةيآ نا : ىنلاكلذ لاق

 كئلوأ ىلع هللا طاسف « تقولا كلذ ىف مهيلع ىنلا اعدف ؛ طئاغلاو لوبلا عضومىف هولعج دق اوناك

 . نأ رافكلا لعف ؛ ريساوبلاب ىلاعت هللا هالتبا طوغت أ ةدبع لاب نم لكا نإ يح ىإلبلا نافكلا

 ناريسي ناروثلا لسبقأف نيرو ىلع هوعضوو هوجرخأف « توباتلاب مهفافختسا لجل كلذ
 كلذ موق نا مث ء تولاط لزنم اوتأ ىتح ءامهنوقوسي ةكئالملا نم ةعبرأ امهم ىلاعت هللا لكوو

 ىلاعت هلوق وه كلذف ؛ اكلم, هنؤك لع: :ليلد كلذ نأ اومادف ء تولاط دنع:توبات'ا اوأر ولا

 هيلإ بسنف وه تأب لو هب ىنأ هنآل ءزاجم اذه ىلع نايتالاو (توباتلا مكيتأي نأ كام ةيآ نا)

 ةراجللا ترسو مثاردلا تحنر : لاقي م« اعسوت

 نم ناكو « هيف ةاروتلا عضي مالسلا هيلع ىسوم ناك قودنص توباتلا نأ (ةيناثلا ةياورلاو إلا

 ىب ىلع. هطخسل مالساا هيلع ىموم ضبق ام دعب هعفر ىلاعت هللا نا م ؛هنوفرعي اوناكو . بشخ

 نا مث ءءامسلا نم توباتلا كيتأي نأ تولاط كلم ةيآ نا : موقلا كلذ ىن لاق مث ؛ ليئارسإ

 هنوظفحا ناك ةكئالملاو ؛ ضرأألا ىلإ ءامسلا نم لزن لب « ناروثلا الو ةكئالملا هلمحت مل توباتلا



 ١ما/ ةيآلا ىهكلم ةنآ ن نإ مهيبن مهل لاقو» ىلاعت هلوق
 سس سس  تيماسم اسس. مسح

 مكهل ساس مارق دري 552 راق ه2 هريس

 ةيقبو مكبر نم تا د ل مه لاق

 257 ارا ا هنا يع 0 ب

 منك نإ م 0 فذ 51 هلمحت ةرواكلا1و مم لكل
 ا ا هذآ 7 ل لق ه4

 53 0 مديل كم هلأ نإ لق دونجلاب تولاط لصف ايلف مد نينه

 رم د اطاع د الك ع 2 6-6 هم هس

 ماوي رشف مدع ةقرغ فرتغا نمالإ ىنم هنأ همعطي مل نمو ىم د

020 07 6 

 توا مويه قال اولا هعم اونم أَنيذْلاَو وه هاج اق م :م اليقالإ

 6 هل ]آ#

 ةريثك ف ذ تبلغ للف هه نم هلا والم منأ نوط نيد لق هدونجو

 --- هل أ 1 ا

 62515 » ني رباصلا عم هاو هللا ذا

 ه- تاب رج بص

 لاملا ىف ةعسلاو قزرلا باب هيلع ميتفي ىلاعت هللاف. لاملاب الإ

 1 هقلعتو " ةمعت نم رحل نه ىلع م ىأ 8 م ىعمب 8 عسأو هنأ «ىناثلا لوقلاو)

 00 مل اا نهب عساو هنأ : ثلاثلاو . هانركذ ام ىلع هلبق

 4 دف عم ىل لاعت هنأ (ملعر ةلوقوز © تفرد قا 0 اا

 تاكو إ كلملا كلذ لاح ملاعو 0 كلملا ريد كذا َّق هللا جاتحب أم ريداقم ملاع 0 ريقفلا ابغا ىلع

 كرت امم ةيقبو مكبر نم ةنيكس هيف توباتلا رك نأ كلم ةيآ نا مهيبن هل لاقورإ ىلاعت هلوق

 تولاط لضف ابلف نينمؤم متنك نا مل ةبال كلذ ىفنا هكيتالملا هزهفك نر زل 81

 فرعا ع الإ ىه هناف معطل نمو ىم سلف هنم برش ف راغب ميلتبم هللأ كك لاق دونجلاب

 تولاجب مويلا انا ةقاطال اولاقدعم اونمأ نيذلاو وه هزواج ابافمب ممالملق الإ هنم | وبرشف هديب ةفرغ

 هللأو هيأ نذاب ة ردا ا تياغ ةلباق 4 هدف ن م هللأ رقالم همم نوذظي نيذلا لاق هدونجو

 مهف ناكىذلا ىنلا ةوبنبنيرةماوناك ماوقألا كل وأ نأ ىلع لدي ةمدق لا ةيآلا رهاظ نأ معا



 ةيالا «مسجلاو ملعلاف ةطسب هدازو» ىلاعت هلوق 5/١

 : ىناثلا . كلملا تيب لهأ نمسيل هنأ : امهدحأ : نيرمأب كلملل هقاقحتساىف اونعطمهنأ باوجلا اذه

 ىاثلاو ٠ ملعلا : امهدحأ :نافصو هل لصح هنأب كلذ ررقو . كلما لهأهنأنيب ىلاعت هللاو « ريف هنأ

 ..هزجو نم هلاير نلوآألا نيفصولا نم كلملا:قاقحتمال.ةيسائم دشأ نافصولا ناذهو ؛ ةردقلا

 نأ :ىناثلاو . كلذك اسيلءاجلاو لاملاو ؛ ةيقيقحلا تالاوكلا باب نم ةردقلاو معلا نأ : اهدحأ

 نع نالصفنم نارمأ هاجلاو لاملاو ناسنالا سفن رهو+ل ةلصاخلا تالاكلانم ةردقلاو معلا

 امهباسنكمي هاجلاولاملاو « ناسنالان ع امهيلس نكمي ال ةردقلاو معلا نأ : كلاثلا . ناسنالا تاذ

 ىهب عافتنالا نوكي ةبراحلا ىلع ديدشلا ىوقلاو ؛ بورحلا رمأب ملاعلا نأ : عبارلاو . ناسنالا نع

 لع هل نكي مل اذإ ىنغلا بيسفلا لج رلاب عافتنالا نم مكأ ءادعالا رش عفد ىفو « دلبلا ةحلصم ظفح

 ل ؛ رداقلاملاعلا ىلإ كلملا دانسا نأ انركذ ام تبق :ءادعألا عفد ىلع ةردقو « حلاصملا طبضب

 لئاسم انهه م ىنغلا بيسنلا ىلإ هدانسا نم

 (مسجلاو معلا ف ةطسب هدازو) هلوقب لامعألا قاخ .ةلأسم ىف انباصأ جيتحا (ىلوألا ةلأسملا)

 ةلزتعملا تلاقو ؛ هداجباو ىلاعت هللا قيلختب تاصح اما : قلخلل ةلصاحلا مولعلا نأ ىلع لدي اذهو

 بامحالا باجأو . لئالدلا بصنو. لقعلا نطعي ىذلا وه ىلاعت هنأل تناكامتا ةفاضالا هذه

 بسلا نرد ةرئاملا ةفاضالا ف لصألا نأ

 هسأربسانلا قوفي ناكو « ةماقلا لوط مسجلا ىف ةطسبلاب دارملا : مهضعب لاق (ةيناثلا ةلأسملا))

 ىب لمجأ ناكو لاجل مسجلا ىف ةطسبلا نم دارملا لبقو ؛ هلوطل تولاط ىمس امتاو : هبكنمو

 ةوقلا وه ءادعألا عفد ىف هب عفتنملا نآل حصأ دنع ليعلا انهو موقلا|دا ملأ: ليقو لارا

 لامجاو لوطلا ال . ةدشلاو

 هيينت ىلاعت هنم اذهو « مسجلا ىف ةطسبلا ىلع « للعلا ىف ةطسبلا مدق ىلاعت هنأ ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةينامسجلا لئاضفلا نم لك أو فرشأو ىلعأ ةيناسفنلا لئاضفلا نأ ىلع

 نأ هريرقتو (ءاشي نم هكلم ىتؤي هللاو) ىلاعت هلوق ةببشلا نع باوجلا ىف (ثلاثلا هجولاإل

 نآآل ؛ كلمن ىف هيلع دحاأل ليا رتعا:ال و. « ءانغي,نم كلم ىتؤيإ هناحبس وهف .ءهلل.دسعلاو هلل كلما

 هلعف ق هلع دح األ ضارتعا الف: كلم ىف فزرصت اذإ كلاملا

 هنأ : اهذحأ : لاوقأ ةثالث هشو ( ميلع عساو هللاو) ىلاعت هلوق باوجلا ىف «عبارلا هجولار)

 تولاط ىف متنعط متن : ريدقتلاو « ءىش لك هتمحر تعسو . ةمحرلاو قزرلاو لضفلا عساو ىلاعت

 ىئمتي ال كلملا نأ لع ناف ؛ هيلا كلملا ضوف اذاف . ةحرلاو لضفلا عساو ىلاعت هللاو ؛ 0000



 ضاشت لا اا ل زا ا كسا 4ك ىلا

 ١6 00 ةيآلا «ركيلع هافطصا هتانا لاقد لاعت هلوق
 نم نيعم طبسب ةصوصخم تناكةوبنلا نأ داعبتسالا اذه ببسو : نورسفملا لاق : مهيلع اكلم

 اظل: ييلفملا ظسون نوارهاو يسوم هاو لك وطعي حك راال لعس | ى هو هلاقأ را( للان

 نيهان دلو نم ناك لب« نيطسلان ىذه دحأ قماناك ام: تولاط نآنوأ, نآيلسو دواد هنمو كذوع

 ةبمشلا هذه اودك أ مهنأ مث ؛هنم كلملاب قحأ مهنأ اومعزو « محل اكلم هنوك اوركنأ ببسلا اذبلف

 لاقف اوفلتخاو . ريقف هنأ ىلا ةراشإ كلذو ؛لاملا نم ةعستؤي ملو : موق ىهو : ىرخأ ةمشب

 ءاقس ناك. نورخآ لاقو ءاي راكم ناك: ىدسلا لاقو «ءاغابد ناك: بهو

 (تؤي ملو) هلوق فو (قحأ ننو) هلوقف نيواولانيب قرفلااه : لبق ناف
 انيلع كلمت, فيك : ىنعملاو ؛ الاح ةعقاولا ةلخا ىلعةلماففطعل ةيناثلاو : لاحلل ىلوألا :انلق

 امتي 'كاق "نم كلانلل ديالو ريش هنأ او كلما تسأل وه نم الون كلتا سلا لاكن

 لئاسم هيفو (؟كيلع هافطصا هللا نا) هلوق : لوألا ٠ هوجوب مهببش نع باجأ ىلاعت هنا مث ءهب

 ةرمالاو كلملاب هصخ ىلاعت هنأ ةيألا ىنعم «ىلوالا ةلأسملا)

 تولاط لعج هنأ ىلاعت هللا نع هرابخا ناك: ىنلا كلذ ةوبنب نيرقم اوناكاملل موقلا نأ معاو

 ؛ مالسلا مهلع ءايبناآلا ىلع بذكلا زيوجب نآل « هل كلملا تويث ىف ةعطاق ةجح مهلع اكلم

 . ريخلا قددص تبث اذإو . مهتلاسرو مهتوبن توب* ىف حدقي كلذو ؛ مهوقب قوثولا عفر ىضتقي

 تناكو !.. ةغاطلا 'فجتاو ؛لكبلم :ل1 راك كللذإ:كيثا اذإ و هاب كلل فضح لاتخت هللا نأ اكل

 . ةطقاس تاضارتعالا

 هافصتساو ٠ هافطصاو : هل ًايفاص هريغ نم كلملا ذخأىأ (هافطصا) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 , ةوفصلا نم ذوخأم هنا : جاجزلا لاقو ؛ هسفنل اصلاخ ءىثلا ذخأي نأ وهو « صالختسالا ىنعمب

 دارملاف قاقتشالا ناك امفيكو . داصلادعب اهم قطنلا لبسيل ءاط ءاتلا تلدبأف ءاتلاب تصا هيف لصالاو

 لسرلا قطصا هنأ, هسفن ىلات فصو هجولا اذه ىلعو : ةرمالاو كلملاب هصخ ىلاعت هنأ هانركذ ام

 قطصملا هنأب لوسرلا فصوو رايخألا نوفطصملا : مهنأب مهفصوو

 ناللكلذو « ةثورومةمامالا نإ : لوش, نملوق نالطإ ىلع لدن ةيآلا هذه ةثلاثلا اةأسنا)

 نأ ىلاعت هللا مهملعأف ؛ ةكلمملا تيب نم نوكي ال نم مبكلم نوكي نأ اوركنأ ليئارسا ىن

 ءاشت نم كلملا ىنؤت) هلوق ريظن وهو كلذب ىلاعت هللا هصخ نم كلذل قحتسملاو  طقاس اذه

 (دنتاىنغ كلملا عزت و

 ريرقتو ( مسجلا و لعلا ف ةطسب هدازو) ىلاعت هلوق ةهبشلا هذه نع باوجلا ىف «ىناثلا هجولار)

 «5رخف -+:؛)»



 آلا ءاكلم تولاط مل ثعب دق هللا نإ مهيبن مهل لاقو» ىلاعت هلوق ١غ

 ه2 هر 005

 00 رجلا ولاَط م كل تعب دكه نإ مهيب ملف
 همس زو رت 2 92 تورد

 مكيعماَفطصامَللَإ لاق لالا ن نم 0 50 0 م كمل يس و

 0 م ماس حالا 2-22 تا تعا 8 و ا احا

 ىوا» ماع ا 0 قو هنا مذا معلا ف 1

 + قفا وأ لا ال

 ىلاعت هللأ لأسف : هريدقتافوذحم مالكلاىف نأ ملعاف (اولوت لاتقاا مهلع خت انافإ هلوق امأ امأ

 اوريع نيذلا مهف (مهتم البلف ل هأوق 0 )2 أولوتف 8 لاتقل مهلع لو 2 كك 2 كلعَف كلذ

 يلع هللاو) ردب لهأ ددع بع رشع ةثالثو ةئامثئليلقلا اذه ددعناك: ليقو ؛ مثركذ ىتأيسو « رهنلا

 قلعت لعلديىذلاوه اذهو ) 4ب رنمل يقام في مو هبرفلاخ نيح هسفن لَظ نعمل اعوه ىأ (نيملاظلاب

 ةصقركذ نأب كلذ بوجو دك أ ىلاعت هن اكف (هللا ليبس ىف اولتاقو) كلذ لبق هلوقب ةبآلا هذه

 ملاظلا هقحتسي امب لعأ هللاو ؛ لاظ وبف هلثم ىلع مدقت نم نأ كاد سطو تالا قلما رسإ

 0 ريكو نآو دابملا "ع اك هنازك قاو . ليفسللا اف كلذ لم نع ار جر هن وك ىف نيب اذهو

 ملعأ هللاو كلذب مايقلا لع لسم

 انيلعكلملا هل نوكي ىنأ اولاق اكلم تولاط كل ثعب دق هللا نا مهيبن مهل لاقو ! ىلاعت هلوق

 معلا ىف ةطسب هدازو مكيلع هافطصا هللا نأ لاق لاملا نم ةعس تؤي ملو هنم كلملاب قحأ كو

 «ميلع عساو هللاو ءاشي نم كلم ىنؤي هللاو مسجلاو

 اولوتاملوأ نأ نيبف اولوت مهما مث , اولأسام ىلا مهءاجأ هنأ ىلوألا ةيآلا ىف نيب امل هنأ ملعا

 مهباجأف اكلم مبل نيعي نأ هللا نم بلطي نأ مهين نم اوبلط مهنآل كلذو . تولاط ةرمإ مثراكتا

 ! تاياايك ؛[ضغأ مسا تولاط : فاشكنلا بحاص لاق« اكله تولاط مهل ثعب دق هللا أ

 درا زل زل لفلم 111: ل واعلان أ | ونعزاو تمتع و ةفيارعتلا .فرصلا نم عنتما ام:إإو دوادو

 نر نأعفدي هفرمص عانتما نأ الا « تولوطهلصأو « تولعف لوطلا نم ناكناهنزوو ؛ مسجلا ىف

 دحأ نوكيريدقتلا اذهللعو « ةطنح ةطخ قفاو م ًايبرع قفاو ىتاربع مسا وه : لاقي نأ الا  هنم

 نع ىلوتلا اورهظأ مهل اكلم نوكي نآل هنيعامل ىلاعت هللا نا مث : ايناربع هنوكل ةمجعلا هيببس

 م4 للارك نأ اذهلا رذكتساو ماليلع كلملا هل :نوكي ىنأ) اولاقو « ههكج نع ضارعالاو. ةتعاط
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 ل ةيآلا هللا ليبس ىف لتاقن» ىلاعت هلو

 : نيهجو نم هنع عفان فاح اح ُ معبر ىسع زاجل كلذ زاجول لاقف ةءارقاا هذه ىف ةديبع 1

 ءايلا تسيلو ؛ ةقشمو ةفلك عون اهب ظفلتاا ىف لصح اهلبقام حتفناو تنكس اذا ءايلا نأ : لوآلا

 دوب ةفيفح ضو ذم طفلا "ف :ابنأ إلا لاي ةباتكلا ىفاتناتا كار اجنال كلك"

 ىرخأ ةفخ ىلإ جات

 امهنأ انركذ انأ الا (عبر ىسع) زاوج ىضتقي سايقلا نأ به (ىناثا باوجلاوإل

 رخآ عضوم ىف ىرخألاو « عضومفف امهاد>ا لمعتسيفنيتغللاب نيشان نإ هله“. .ناشفل

 ىنملاو . امهنيب لصاف طرشااو(اولئاقت ال نأ) هلوق وهو (متيسع له) ربخ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هدنععقوةموه امع امهفتسم (له» لخدأف : لاتقلا نع مكنبج عقوتأ ىنعمب : اولتاقتال نأ متبراق له

 هلوقك . هعقوت ىف بئاص هنأو . هل نئاكعقوتملا نأ تبثو : ريرقتلا ماهفتسالاب دارأو : نونظمو

 امو) اولاق موقاانأ ركذ ىلاعت هنا مث, ريرقتلاهانعم (رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع ىنأ له) ىلاعت

 بجوتةءوق ةلعب كلذ اوعيتأو اصوضخ «ىئؤقنايض لع لد اذه (هللا ليس ىف لئاقنإال نآرانل

 « غلبملا اذه ودعلا هنم غلب ند ندأل /انئانبأ و انزراي د نم انج رخأ دقو موق وهو ؛ كلذ ىف ددشتلا

 هتلتاقمو هودع عق ىف داهتجالا هرمأ نم رفاظكلاف

 ىلاعتلاق ؟ اذك لعفت نأ كلام : لاقي الو اذك لعفت كلام : لاقي هنأ روب ذا ' لبق نافذ

 (هللاب نونمؤتال مكلامو) لاقو (اراقو هلل نوجرت ال مكلام)

 هناك . ماهفتساالدحج ةيآلا هذهىفءام»نأ : دربملا لوق وهو : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 لالا: لوز ؛قيرطلا اذه لع. لاثقلا كرتن انلاع) "لاذ

 :لوآألا : هوجو لوقلا اذه ىلع مث « ماهفتسالا ىنعمب انه «ام» نأ لسن نأ (ىناثلا هجولا)

 ةدايزلا توش لولا نال تفيض اذه لئاش كل اننا تملاو ءةار 00 نإ اا

 كلام : كلوق نال . ىنعملا ىلع لومءانهه مالكلا : ءارفلا لاق : ىناثلا . لصألا فالخ هللا مالكىف

 كعنمام) ىلاعت لاق هيف نألاخدإ نسح عنملا ىنعه ىلإ بهذاملف ؟ لتاقت نأ كعنمب ام هانعم لتاقت ال

 (لتاقنال نأ انلاو) ىنعم : ىناكلالاق : ثلاثلا (نيدجاسلا عم نوكتالنأك لام )لاق و(دجست نأ

 لوق ىلع ىناسكلا لوق ىسرافاا ىلع وبأ حجرو «ىف» ةملك تطقس مه ؟ لاتقلا كرت ىف انل ءىث ىأ

 انعنمي ام: نيدسقتلاو , رجلا ير رامضا.نم دب ال ءارقلا ل وق. لع نال كلذاو : لاق.« ءارغلا

 ىناسكلا لوق ىلع مث :نيلوقلا ىلع رجلا فر> رامضا نم دب ال ناك اذإو « لتاقت كأنه

 ىناسكلا لوق ناكف . قبب ال ءارفاا لوق ىلعو ٠ هرهاظ ىلع رامضالا اذه عم ظفللا قبب



 5/١ ل ثا ليس ف لئاقت ب لاعت هلوق 1

 هاو لاتقلا ضرف امل ىلاعت هنا ثيح نم ابلبق امب ةيبآلا هذه قاعت (لوألا ةلأسملا)

 ةصق رك ذ ؛لاتقلاب دارا لاكىف ريثأتاا نم هلامل هيف قافنالاب انرهأ مث (هللا ليبس ىف اولتاقو)

 لظلاىلإ مهبسنو « هيلع ىلاعت هللا مهمذف اوفلاخو اوثكن لاتقلاب اورمأ امل مهنأ ىهو , لئارسا ىنب

 ىف نيرمتسم اونوك, نأو « ةفلاخملا ىلع ةمأللا هذه نم لاتقلاب نورومأملا مدقيال نأ هنم دوصقملاو

 ىلاعت هللا ءادعأ عم لاتقلا

 نم ىنلا كلذ نأ انلع ءاوس « لصاح هانركذ ىذلا دوصقملا نأ كشال 4ةيناثلا ةلأسملا))

 بيغرتلا وه دوصقملا نآل . كلذ نم ائيش ملعن مل وأ اوناكنم "الملا كئلوأ نأو  كئاوأ نم ناك

 وهو رتاوتملا ربخلاب ”الملا كلذ نمو ىننلا كلذ نم ملعي امنإو . فلتخمال كلذو دابجلا باب ىف

 نب مارفا نب نون نب عشوي. هنا : لاق نم مهنمو . نظاا الا ديفيال هناف دحاولا ربخ اهل و: ةاوقفم

 [5 (ىسوم دعب نم) هلوق نآل فيعض اذهو (ىسوم دعب نم) ىلاعت هلوق هيلع ليادلاو ء فسوي
 4 لي وهشأ ىنلا كلذ مسا ناك: لاق نم مهنمو ؛ نامز دعب نم لوصحلا لمتحي لاصتالا لمت<

 دم نام (نوعيش 0 )2 نيرثك الا لوق وهو «ليعامسا» ةيبرعلاب هوسأو ثوره ىب

 000 ردك هتمسف اهءاعد لاحت هللا ناجتياف دلو ايقزرب نأ ىلاغت هللأ تعامل « كلذ

 مالسلا هيلع بوقعي نب ىوال دلو نم وهو. ةيناربعلاب انيش ريصت نيسلاو . هيف اهءاعد ع

 تمظعاياطخلاو . ليئارسإ ىنب ىف تريك ىصاعملا نا : ىلكلاو بهو لاق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 عمتج و« مهتملك هب مظتنت اكلم مههبن | ولأتسف مهدارذ ن !ً امر ىسف ؛ مهو دع مهملع بلغ 3 مهف

 ىب ماوق ناكو . ليئارسإ ىن ىلع تولاج بلغت لبقو . مثودع دابج ىف مهلاح مهقتسيو ؛ مثرمأ هب
 نم ميقيو ؛ كلملا هعيطي ىنو . ماكحالا ىرجتو. ءادعالا دهاجي هيلع نوعمتج كلع ليئارسإ

 مهر دنع نم ريخلاب مهتأيو؛ مند

 نونلابو « باوجلاِّلع مزجلاو نوذلاب (لتاقن) ءىرق هنأ ملعاف (هللا ليبس ىف لتاقنإ)ل هلوق اامأ

 ل000 ام رق هناك فانئتسا وأ ؛ لاتقلا نيردقم, انل هثعيا ىأ «لاج هنأ ىلع عفرلاب و

 ار امأ (اكلم) هلوقل ةفص هنأ ىلع عفرلاب و .باوجلا ىلع مزجلاو ءايلاب ءىرقو . لتاقن اولاق

 لئاسم هيفف (اولتاقت ال نأ لاتقلا يلع بتك نا متيسع له

 هيلع هللا لص دمع ةروس ىفو . انهه نيسلا رسكب (رتيسع) هدحو عفان أرق «ىلوألا ةلأسملا)

 لعد ولع مهنأ فار ءاللا نبا هاكحام عفان ةءارق هجوو ءابحتف ةروبشملا ةغللاو « ٍلسو
 . عه 57 ا 1 -- 3 ع
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 10١ بلا «ليئارسإ ' ىب نم الملا لو رت لأ» ىلاعت هلوق

 6. 0 كل ع

 تعبأ محل ىَل اولاَْذِإ ىموم دعب نم ٌليْئارسسإ ىب نم 1 1

 ماعلا

 | ولاقت َّ لاتقل مل بنك نإ مس هَل ليس ف لا

 تبتك الك انآ اَنَأَو رايد نم اًجرخأ 0 هللا ليس ف لتاقن الأ انل امو اولا

 مود َنيملاظلاب يلع 5 0 مهنم اليلقاّلإ اولوت لاَقلا مهل

 مهنك<ال هنأ ربخأ اهيلع مهمحو ةقدصلاب مهرمأ امل ىلاعت هنأ : ابعبارو . قيضلاب كل ةلصاحلا ةعسلا

 هذه ىلع مدقتال ىت> بولقلا ضف, ىنعي (طسبو ضيقي هللاو) لاف ؛ هتاعاو هةيفوتب الإ كلذ

 ثيح ىلإ هب دارملاو (نوءجرت هيلاو) لاق مث ؛ ةعاطلا هذه ىلع مدقي ىت> اهضعب طسبب و ؛ ةعاطلا

 ملعأ هللاو ؛هاوس ريدم الو كاحال

 ةيناثلا ةصقلا

 تولاط ةصق

 5 ينل اولاقرذإ ىموم دعب نم ليئارسإ ىب نم الملا ىلا رتمأ) اخير وع هلوق

 لتاقنال نأ انل امو اولاق اولتاقتالنأ لاتقلا ميلع بنك نا متيسع له لاق هّللال يبسيف لتاقن اكلم

 مهنم اليلق الإ اولوت لاتق'ا مهيلع بتك الف انئانبأو 50 اع ال تالبعد

 ((نيماظلاب يلع هللاو

 . رد

 ءالمأ هعمجو « شيجلاو طهرلاو موقااك« ةعاما مسا وهو ٠ سانلا نم فارشألا آلملا

 رعاشلا لاق

 اهديدس 'لاجرلا ليواقأ ريخو رشم ط ضمد لإ

 اذإ ناكملا نوألع نيذلا مه : ليقو ؛ ءاورو ةبيه نويعلا نوالمب نيذلا مو « ءلملا نم الضو

 نم «هيلا جاتح اع بواقلا نوآل# منال كلل م ءاسوررلا دال جاجزلا 0 كا

 ءللم وهف ةءالم الم لجرلا الم : مهلوق

 اما ةيآلا 4 مان ثعنأ مذ ىنل اولا اذإ) ىلاعت هلوق
 اي



 ةيالا «ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف» ىلاعت ١

 عبني ال نأ : اهيناثو . لعفلا حبق امبر طالتخالا عمو  طالتخالا عقي ةهيشلا عم نآل ؛ مارحلا هب
 ءاير لاشي أم اولا لاستقبال الإ تزرقتلا ةين لع. ةلنمفيب نأ. : اهتلاث و. ىذأ الو.آنم اقافنالا:كلذ

 باوثلا هب ق>تسيال ةعمسو

 : ناتلأسم هيفف «هل هفعاضيف إل ىلاعت هلوق امأ

 ةزمحو عفانو ورمع وبأ أرق : اهدحأ : تاءارق عبرأ (هفعاضيف) هلوق ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 :ثلاثلاو. بصتااو فلاب (هفعاضيف) مداعأرق : ىناثلاو . عفرلاو فلالاب (هفعاضيف) قاببكيلاو

 (هفعضيف) سماع نبا أرق : عبارلاو . فاأ الب عفرلاو ديدقتلاب (هفعضف) نيتك ا

 بّضتااو ديدنشتلاب

 بصتنلا هجوو « ضر, ىلع فطعلا عفرلا هجوو ؛ناتءل امبف فيفختلاو ديدشتلا امأ :لوقنف

 نآلعفرلا رايتخالاو . هفعاضيف ًاضرق نوكي ىنءملا نآل ؛ ظفللا ىلعال ىنعملا ىلع مالكلا لمحب نأ

 ًاننر الإ نكت ليت فانا ردعا ةضاروح تلو لا قدماي

 ىتحءىشاا لصأ ىلع ةدايزلا وهو  دحاو ةفعاضملاو فاعضالاو فيعضتلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هياوث فءاضيف : ريدقتلاو . فذح ةيآلا ىفو . رثك أ وأ نيلثم غلبي

 هنا : هيف لاقي ام دوجأو . ًانيعم ًاردق هيف ركذ نم مهنف (ةريثك اذاعضأ) ىلاعت هلوق امأ

 عبس تتبنأ ةبح لثه هللا ليس ىف ملاومأ نول نذل لقفز ىلا تلهلرق قيروكانملا ”ردقلا

 هنع باحن نأ نك« و « قافنالا ىف اندرو نيتبالا اتلكن آل رسفملا ىلع لمجملا لمح : لاف (لبانس

 (ءاشي نمل فعاضي هتلاو) هدعب لاق لب ؛ ديدحتلا ىلع ةيآلا هذه ىف رصتتقي مل ىلاعت هنأب

 ؟وهؤو وهام دحأ عيال فيعضتلا اذه نأ : ىدسلا رايتخاو حصالا وهو «ىناثلا لوقلاول

 درودحملا ركذ نم ئوقأ بيغرتلا باب ىف مهملا ركذ نآل كلذ ىلاعت مهبأ اماو

 :اهدحأ: هوجو مدقتامبساني فيك اذه نأ نابب قف ( طسبيو ضبقي هتلاو )ل ىلاعت هلوق امأ

 هنا للا قاقتاب نمأ ىذلا اذه ريدقت ناكن اف ء طسابلا نضباقلا وه ناك امل ىلاعت هنأ ىعملا نأ

 ىنغلا هريدقت ناك نِإو « رقفلا الإ هل سياف قفني مل ل قع اال هناق : ها: لينا لاما قفتلف

 نوال 1ك لما دنلا ليلباوا ةعشلاو قتلا لإ هل سيف قفني مل وأ قفتأ ءاوس هتاف قفتلف

 هرظن عطقنا هللاب طسبلاو ضبقلا نأ لع اذإ نانالا نأ : اهيناثو . ىلوأ هللا ليبس ىف لاملا قافتا

 هللا ةضرم ليبس ىف لاملا قافنإ هيلع لهسي ذتنيخ « هللا ىلع هدامتعا قبو « ايندلا لام نع
- 
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 1/5 ةيآلا «اندح اضرقد ىلاعت هلوق
 «ةقدص هل هناف دوهيلا نعليلف هب قدصتي ام هدنع نكي مل نم» لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىئص هنع

 لاق . زاجم وأ ةقيقح قافنالا اذه لع ضرقلا ظفل قالطا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىدنع كل : برءلا لوقت « هيلع ىزاجيل لعفيام لك وهضرقلا نال كلذو . ةقيقح هنأ : جاجزلا

 :.تلَصلا ىأىب ةيمأي قاف« هيلع ئزاع ىذلا ردفلا هك ذاراا و ء.سو نسخ كلا

 اناذ دل“ ايدج ايسر انابب اهني وع قو يار
 ضرقناو ؛ ضارقلا هنمو ؛ عطقلا ةغللا ىف هلصأ ضرقلا نأ هانرك ذام ضرقلا نأ ىلع لدي امو

 ةعطق هلمع وأ هلام نم هل عطق دارملاف ضرقأ اذاف ٠ مثرْثَأ عاطقنال كلذو ؛ اوكله اذإ موقلا

 الع ىزاحي
 ناسنالا ىطعي نأ وه ضرقلا نآل كلذو . زاجم انبه ضرقلا ظفل نأ (ىاثلا لوقلاوإل

 فالتخالا لعج هنأالإ هلدب هيلا عجريل قفني امنإ , هللا لييسىف قفنملا انهو ؛ هلثم هيلاعجريل ائيش
 هرقفل هيلا جاتحي نم هذخأي امتإ ضرقلا نأ : اهدحأ : هوجو نم ضرقلا نيبو قافنالا اذه نيب

 اذه ىفو ؛ لثملا الإ نوكيال.:داتعملا ضرقلا ىف الدبل نأ : اناث و لاحت لاقت اهللا قى َكلذو

 اذه ايه هل اكلم نك“ ضرقفتسالا ةدخأ قالا كاملا نأ“: اهثلاثو !١ فعضلا وه قاف |

 نأ ىلع هيبنتلا هيف ةمكحلاو ء اضرق هللا هامس قورفلا هذه لوصح عم مث . هلل كلم ذوخأملا لاملا
 باوثلا اذكف . هب لالخالا زوجي الو هؤادأ بحي ضرقلا نأ كف « هللا دنع عيضيال كلذ

 تلاق ةءآلا هذه تلزن امل_ هنأ ىوربو .٠ ةلاخال تقاكملا ىلإ :لصاو قافنالا اذه لع بجاولا

 : مهقمحو ميلهجي قئال مالكلا اذهو « ضرقلا انه بلطي وهف « ءاينغأ نحنو ريقف هللا نا : دوهيلا

 لثم هدوبعم ىف لوقي نم : ىضاقلا لاق خيش مهدوبعم نا : نولوقيو « هيبشتلا مهيلع بلاغلا نآل

 رقفلاب هفضل 22ه دهسا لوف

 مالكلا ىرج ةدئاف ىالو (انسح اضرقهللاض ري ىذلا اذ نه) ىلاعت هلوةىنعم اف : ليق ناف

 مابفتسالا قي رط ىلع
 رداألا رهاظ كمبزعأ لعفاا ىلإ ءاعدلا ق تيعرلا ىف .كلذ نأ : ا

 ناتل أسم هيفف ( آنسح ًاضرق )ل ىلاعت هلوق امأ

 ًاردصم ناكولو . ردصمال مسا ةيآلا هذه ىف ضرقلا ؛ ىدحاولا لاق «ىلوألا ةلأسملا )

 اضارقإ كلذ ناكل

 طاتخمال ًاصلاخ الالح هي دارأ : اهدحأ : اهوجو لمتحي ًانسح ضرقلا نوك «ةيناثلا ةلأسملا)



 رداقلا ريقفلا لع قفني نأ دابا نع رجاعلا ابدنف : ةصاخ دابجلا ىف ضرقلا اهنم دارملاو ءابلبق

 كلذ ىلاعت دك أ مث , داوجلا قيرط ىف هسفن ىلع قفني نأ دابجلا ىلع رداقلا ىمأو . دابجلا ىلع

 نم رثك أ ىلاعت هللا لضفىلع هدامتعا ناك كلذ مع نمذآل كلذو (طسبيو ضبقي هتلاو) هلوقب

 قافنالا كلذب لخبلا نع زارتحالاو « هللا ليبس ىف لاملا قافنإ ىلا هوعدي كلذو . هلامىلع هدامتعا

 اوفاتخا لوقلا اذهب نولئاقلا مث  هلبق امب هل قاعتال أدتبم مالكلا اذه نأ (ىاثاا لوقلاوإ)ل

 هنأد نولئاقلاو . هريغ هنا : لاق نم مهنمو٠ لالا قافنإ ضرقلا اذه نم دارملا : لاق نم موف

 .« ةقدصلا نم بجاوب سلام ةيآلا نم دارملا نأ : لوآلا : لاوقأ ةثالث ملل لاملا قافتإ

 ضرقلاو « ضرقلاب هامس ىلاعت هنأ : لوألا : نيهجوب هيلع جتحاو ٠ مصآلا لوق وهو

 حادحدلا ىأ ىفةيآلا تلزن : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق ةيآلا لوزن بيس 4ة يناثلا ةجحلا إل

 :لاق . محن : لاق ؟ ةنجلا ىف اهالثم ىل لهف امهادحاب تقدصت ناف نيتقيدح ىل نأ هللا] وسراب : لاق

 كل[ را هن دج ضف أ قدس معن : لاق ؟ ىعم ةيبصلاو : لاق . معن : لاق ؟ ىعم خادحدلا مأو

 ىلع ماقف ء اهب قدصت ىتلا ةقيدحلا ىف اوناكو هلهأ ىلإ حادحدلا وبأ عجرف : لاق « ةينينحلا ىمست

 مم أوجرؤل 5 تبرتشا اف كأ هلأ كراب : حادحدلا مأ تلاقف هنا رمال كاذ 8 ع ةقيدحلا بأب

 ةنجلا ىف اهقورع ىلدت « حادر ةلخن نم 5 :لوقي ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف 0 اهوئاسرو

 حادحدلا نال

 أبجاو ال اعربت ناكام نضرقلا اذهم دارألا نأ رهظ ةبآلا هذه لوزن ببس تفرع اذإ

 اذه جتحاو « هللا ليبس ىف بجاولا قافنالا ضرقلا اذه نم دارملا نأ «ىنأثلا لوقلاإ)

 امن وهو « رجزلاك كلذو (نوعجرت هيلاو) ةيآلا رخآ ىف ركذ ىلاسعت هنأب هلوق ىلع لئاقلا

 بجاولاب قيلي

 لثم) هلوق تحت لخاد هنأ ا« نيمسقلا الك هيف لخدي هنأ : برقألا وهو 4« ثلاثلا لوقااو إل

 0 3 ص رقلا ادهن نم حارللا لاق" نفن(تقرنأ ةحلثك هللا ليبس ف مهلا ومأ نوقفن نذلا

 اني دش و هللا ناحل لجرلا لوق هنأ دوعسم نتا تاحأ ضعت ن رع ىور : اولاق .لاملا قافنإ

 فرع ىف هياع عيال ضارقالا ظفل 0 ديعب أذهو : ىضاقلا لاق «ربكأ هنلاو هللا الإ هلإ الو

 اذإ ائيش كلمبال ىذلا ريقفلا : لوقن نأ الإ , ةحصلا ىلع لوقلا اذه لمح نكميالو : لاق مث ةغللا

 ىوردقو « قافنالا ماقم ةمئاق ةينلا كلت نوكن ذتنيخ . ىطعأ و قفنألل ًارداق ناكول هنأ هباق ىف ناك



 ١/1 ةيآلا (هللا لييس ىف اولتاقو» ىلاعت هلوق
 2س 28 سا 2ع | ماو رو 2

000 

 هه خم لو 0 < 6 2س سس 20

 ا 6 ماع ١ هل هقعاطم ١ ةسح أضر هّللأ ضف ىلا 0

 نت هاا د[ عدس اعلا ا 6 م

 «4ه» نوعجرت هيلإو طسببو ضبقي

 اذه نأ : لوألا : نالوق هيف 4 يلع عيمس هللا نأ اودلعاو هللا ليبس ىف اولتاقول ىلاعت هلوق

 امنإ ىلاعت هنآل . داهجلا ىلا اوبهذي نأب مهرمأ مث مهايحأ : كاحضلا لاق ؛ اورحأ نيذال باطخ

 داهجلا اوهرك نأ ببسب مهامأ

 اولتاق مهل ليقو : هريدقت فوذحم رامضاب الإ متي ال لوقلا اذه نأ ملعاو

 نمضت. ؛ نيرضاحلل باطخفانئتسا اذه نأ : نيقةحلا رورمج رايتخا وهو (ىناثلا لوقلاوإل

 مهرايد نم اوجرخ نيذلا ركذ : لاتقااب رمآلا ىلع مدق هتمحرو هفطلب هناحبس هنأ الإ داهجلاب رمألا

 ديا كانا ك1 12 دن د لكملعياو . توملا فوخ ببسب ةايحلا بح هللا كبأ نع صكنب 8

 اذإو لتقلا وأ توملا نم متررف نأ رارفلا مكعفني نل لق) هلوق ىف لاق اك. توملا نم ةمالسلاب

 ىلع روهظلا لجاعلا ف امإ ؛ نيينسحلا ىدحإ دعو هب ىذلا لاتقلا ىلع مرعجشف (اليلق الإ نوعتمال

 نيعالا ذلتو سفنالا ىبتشت ام ىلا لوصولاو « ميعنلا ىف دولخلاب زوفلا لجآلا أ لا

 ىلاعت هللا ىلا اليبس تادابعلا تيمسو : قيرطلا وه ليبسلاف (هللا ليبسىف إل ىلاعت هلوق امأ

 ناكف .نيدللةيوقت داهجلا نأ مولعمو . اهم ىلاعت هللا ىلا لصوتيو ؛ ابكلسي ناسنالا نا ثيح نم

 عمسي و هىأ ( ميلع عيمس هللا نأ اوملعاو) لاق مث : هللا ليبس ىف التاقم دهاجما ناك مرج الف « ةعاط

 ثعاوبلا نه مكرودص ىف امب بلعو « هنع ريغلا ريفنت ىفو « داهجلا ىف ريغلا بيغرت ىف مكمالك

 ايندلا لجاعل وأ نيدلا ضرغل دابجلا كلذ ناو ضارغالاو

 ضبقي هللاو ةريثك اذاعضأ هل هفعاضيف انس> اضرق هللا ضرةي ىذلا اذ ندإل ىلاعت هلوق

 «نوعجرت هيلاو طسبيو

 : لم ةيآلا ف

 ضرقيىذلا اذنم) هلوقب هفدرأ مث , هللا ليبسىف لاتقلاب ىمأ امل ىلاعتهنأ (ىلو آلا ةلأسملاإ)

 امب ةقلعتم ةءآلا هذه نأ :لوآلا : نيلوق لع هيف نورسفملا فلتخا (انسح اضرق هللا

  ”*(2-افخر  5«



 ةيآللا «سانلا ىلع لضف وذا هللا نإ» ىلاعت هلوق ل

 هئاعدب ىلاعت هللا مهايحأف

 نم برقلا دنع ةيرورض ريصت نيفاكملا فراعم نأ لئالدلاب تبث دق هنأ (ةثلثلا ةلأسملاإ)

 لاةينأامإ ولخ ال٠ مهايحأ مث هللا مهن امأ ن ذلا مالو بف « دئادنقلاو :لاوهآلا ةئياعم 0

 كلتنمائيشاودهاش اماماو ؛ ةيرورض مهفراعم تراص ابعم ىتلا لاو>ًالاو لاوهألا اما

 قحلا ناك ناف . ةتبلا لاوهألا ةدهاشم ريغنم ثداحلا مونلاك ةتغب مهتامأ ىلاعت هللا لب لا 4

 مهر هب اوفرع ام اوسنو لاوهألا كلت اوسن مهنا : لاقي نأ عنتمي 0 دنعف , لولا وه

 كلت قبتنأ بحي ناكسف ؛ لقعلا لاك عم اهايسن زوحب ال ةميظعلا لاوحأألا نآل « لمعلا ةرورضب

 هنأأك « فيلكتلاةمصنم عنمي ةيرورضلا فراعملا كلت ءاقبو :ءايحالا دعب مهعم ةيرورضلا فراعملا

 ةيآلا ىف سيلو . نيفلكم ريغ ءايحالا دعب اوقب مهنا : لاقي نأ اماو . ةرخآلا ىف فيلكتلا قبب ال

 ريصت ىنلا ةميظعلا تايآآلا نم ًائيش مهارأ ام مهتامأ نيح ىلاعت هللا نا : لاقي وأ ؛ هنم عنم ام

 دنع لاوهاألا نونباعي نيذلا نيفلكملا رئاس توم توملا كلذ ناكامو « ةيرورض اهدنع مهفراعم

 رومآلا قئاقح ملعأ هللاو ٠ توملا نم برقلا

 مالك هيف .لوقلا اذهو . مهلاجآ ةيقب اوفوتسيل مهايحأ امتإ : ةداتق لاق 4 ةعبارلا ةلأسملاإ)

 لي وط ثحبو « ريثك

 كئاوأ ىلع لضفت هنأ : اهدحأ : هوجو هيفف «سانلا ىلع لضف وذل هللا ناإ) ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت وبف ؛ ةيصحملا ىلع ايندلا نم اوجرخ منال كلذو . مهايحأ هنأ ببسب مهتامأ نيذلا ماوقأللا

 ا[ راووكمي اونا ىرألا ترعلا تأ: ايناثو -.قالتلاو 0 دلا ىلا مهداعأ

 تناك ىّتبلا ةعقاولا هذه ىلع دوويلا ىلاعت هللا هين املف ءرومأألا نم ريثك ىف دوبيلا لوقب نيكسمتم

 007 نودجبرت نيركملا .كتلوأ نأ رهاظلاف م داعملل 57 ذب مهو ؛ مهل ةمولعم

 نمنوصطلخيف , روشنلاوشعبلاب رارقالا وه ىذلا « قملا نبدلا ىلا راكتالا وه ىذلا لطابلا نيدلا

 اف اناسحإو ىلاعت هللا نم,ًالضف ةصقلا هذه 3 ناكف « باوثلا نوقحتسي و ؛ تاقعلا

 ناسنالا عجشت ةصقلاهذبف « ديفي ال توملا نم رذحلا نأ لع لدت ةصقلا هذه نأ : اهثلاةو . نيركنملا

 هذه ركذ ناكف : توملا نم فوخلا هبلق نع ليزتو « ناك فيك ىلاعت هللا ةعاط ىلع مادقالا ىلع

 0 لاكفاو مظعلا باوثلاب زوفي اهب ىتلا ةعاطلا نم هبرقو . ةيصعملا نع دبعلا دعبل ايس ةصقلا

 وهو(نوركشيال سانلا رثك أ نكلو) لاق مث ؛ هدبع ىلع ىلاعت هللا نم اناسحإو الضف ةصقلا هذه

 (اروفكر الإ  دانلا تك, ] اف هلوتكا



 ١ ةبالا «توملا رذح» ىلاعت هلوف

 مح ةياغ عم مهنا مث (ةايح ىلع سانلا ص رخأ مهندجتل و) مهتفص ىف ىلاعت لاق ام ىلا هلصاح عجريف

 نم همصعي ال ةايحلا ىلع ناسنالا صرح نأ معيل ؛ مهكلهأو ىلاعت هللا مهتامأ « اهب مبفلاو ةايحلل

 دعبلا ةياغ ىف سيل هجولا اذه ىلع لوقلا اذهف ؛ توملا

 دحأ لك نأ مولعمو ؛ توملا رذحل ىأ . هل لوعفم هنال بوصنم وهف (توملا رذحإل هلوق امأ

 امإ , رثك أ ةعقاولا كلت ىف ناك توملا ببس نأ ملع ؛ ركذلاب عضوملا اذه صخ ابلف ؛ توملا رذحي

 ةلئاقملاب سمآألا لجالل وأ ناوءاطلا:ةلغ لجالل

 ىرخب راج هنأ : لوألا : ناهجو هللا لاق» ريسفت ىفف (اوتوم هللا مهل لاقف) ىلاعت هلوق امأ

 تايثإ هنم دارملا سيل هنأ مدقت دقو (نؤكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىثل انوق امتإ) هلوق

 ىف روهشم فرع اذه لث.و . ريخأتو عنم ريغ نم عقو كلذ دارأ ىتم ىلاعت هنأ دآرملا لب «لوق

 ةتامالا ىف لوقلا اذكنف . لوقلاب ءايحالا حص اذاف ( مهايحأ مث) هلوق هيلع لديو . ةغللا

 ءاكا5 نا ءانساإل ادتعل وفن لأ دوا مل 17 لوس رلأرهأ نا قانا لوقلاو)

 قيقحتلا ىلا يَرقأ لوألا لوقلاو «كلذ لاق كلذلا نأ نم ءانيؤر امأضِيأ لدتكاو , ىدسلا نع

 : لئاسم هيفف م هابحأ مث لاك كلوق امأ

 هناأل كلذو , هبعطقلا بجوف اوتام نأ دعب مهايحأ ىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا (ىلو آلا ةلأسملا )

 بكرت نأالف ناكمالا امأ , هعوقوب عطقلا بجوف ؛ هعوقو نع ربخأ قداصلاو « زئاج هسفن ىف

 ؛ نكع ةاحلا ءارجاللا كلت لاتحاو ةلوأ دجو 1: آلاو /نكف صوصقلا لكشلا لغ ءارج لا

 هذه ىف هنع ربخأ دق قداصلا نا امأو . ناكمالا تبث دقف اذه تبث ىتمو ءالوأ دجو امل الاو

 هب عطقلا بجو هعوقو ناكما لمعلا ىف تبث ام عوقونع قداصلا ربخأ ىتمو ؛ ةيآلا

 هللا نم زوي ال اذه لثمو « ةداعلل قراخ لعف تيما ءايحإ : ةلزتعملا تلاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىنل ةرجعم نوك نأ لجالا كك هرورع ناك اد ىنل ةزجعم نو <01

 سلو« ىلولاةما ركل تاداعلاق راو رابظإ زوحب هلاف انباحصأ دنع امأو « ةوبنلا لع هتلالذ كلاعبل

 قوقو اع ءاخدلا اذه لأ ىور دك و :ةلراسملا تلاد مث , الطاب رصحلا اذه نا 3

 الإ دجوي ال اذه لثم نأ نه :هانركذ ام ققحت اذهو . هئاعد ةكربب مالسلا هيلع ىنأا ليقزح نامز

 هنال كلذب ىمس امنإو . لفكلا وذ وه ليقزح : ليقو « مالساا مهيلع ءايبنالل ةزجعل نوكيل

 0 01 و مهم رم مالسلا هيلع هنا : ليقو . لتقلا نم مهاحجنأو ابين نيعبس ناك تخل

 معن : لاقف ؛ كل ةبأ حالا كلذ تلعجو مهتييحأ تدرأ نا : هيلا ىلاعت هللا ىحوأف . ابجعتم مييف



 ةبآلا «فولأ مهو» ىلاعت هلوق (١
 ماظعلا تمت ىتح ضءبىلاامضعب ريطي ماظعلا تاه . ىعمتجت نأ كرمأي هللا نا ماظعلا اهتيأ دان : هل

 مث « امدو امل تراصف ءامدو امل ىستكت نأ كرمأي هللا نا ماظعلا اهتيأاي دان : هيلا هللا ىحوأ مث

 ةلئايسو نول |[! ارهاق ءاحأ اوراصء الف : تماقف وقت نأ كرفأب هللا.نا.دان : لق

 ةرهاظاوتاممهنأ تارامأ تناكو « مهتايح دعب مهتيرق ىلا اوعجر مث «تنأ الإ هلإ ال كدمحبو انبر

 ماجا بسحب كلذ دعب اوتام نأ ىلا او مث « مههوجو ىف

 هركسعرمأ ليئارسإ ىبكولمنم اكءلم نا : امهنعهللا ىضر سابع نبا لاق 4 يناثلا ةياورلاإ)

 ألا بهذن ال نحنف ؛ ءابولا اهيذ اهيلا بهذنىتلا ضرآلا نا : مبكلمل اولقو لاتقلا اوفاخخن , لانقلاب

 ىبب غلبو « اوخفتنا ىّتح مايأ ةينامث اوقبو . مهرسأب ىلاعت هللا مهتامأف .ءابولا كلذ لوزي ىتح

 دعب هللا مهايحأف : رئاظح مهيلع اورظفل . مهترثك نم اوزجعف ؛ 0 اوجرخف ؛ مهتؤم ليئارم

 نولئاقلا جتحاو ٠ مويلا اذه ىلا مهدالوأ ىف كلذ قبو . نتنلا كلذ نم ءىث مبيف قبو ؛ ةناشلا

 (هللا ليبس ىف اولتاقو) ةبآلا هذه بيقع ىلاعت هلوةبلوةااأ ذم

 « اونبجو اوهركف داهجلا ىلا هموق بدن مالسلا هيلع ىنلا ليقزح نأ (ةثلاثلا ةياورلاو ل

 كلذ ليقزحىأر اءلف « توملانم ارارف مهدايد نم اوج رخ مييف رثك ايلف توما مييلع هللا لسرأف

 كت ردق ذافن ىلع هدت مهسفتأ ىف ةيآ مهرأف كدابع ةيصعم ىرت ىسوم هلإو بوقعي هلإ مهللا : لاق

 ايل هودص 03 مالسلا هيلع هنا مث . توملا مهيلع هللا لسرأف . كتتضبق نع نوجرخم ال مهنأو

 ىلاعت هللا هايحأف ىرخأ ةرم اعدف  مهتوم

 غلبمىفاوفلتخاو « ددعلان|يب هنمدارملانأ :لوآلا : نالوق هيفف (فولأ مهول ىلاعت هلوق امأ

 هجولاو ٠ أفلأ نيعبس قوف الو « فال ةثالث نود اونوكي ملو : هللا همحر ىدحاولا لاق ؛ مهددع

 لاقي الو « ةرثكلا عمج فولألا نآل ؛ فال 1 ةرشع نم ديزأ مهددع نوكي نأ ظفالا ثيح نم

 قولا ايناود اكق دا دعا

 مهنأ ىنملاو ٠ سلاجو سولجو ؛ دعاقو دوعقك فال عمج فولألا نأ «ىناثلا لوقلاو)

 ةميظع ةرثك مهو مهيلعتوملادورو نآل ؛ ىلوأ لوألا هجولا : ىضاقلا لاق ؛ بولقلا ناتؤم اوناك

 امظع أرايتعا ديفي ءهعوقو قفتي ال .ةد>او ةعفد مظع عمج توم نيل مهاحت رابتعا ديزم ديفي

 رايتعالا هجو نأ ىف فالتخا مهننبو كفار رك راب فاالتنا هينا ا و للو وامأف

 فلتخ الو ريغتي ال

 ايندلا هذمل ابحم « هتايحل افل 1 مهنم دحاو لكنوك دارملا نب لاؤسا| اذه نع باحي نأ نكميو
 ام 2



 و مي وا ع

 ه2 2

 0 نك 9 آو سانلا َلَع لضق دا نإ ! مايحأ من 0

 - و ضم

 275 .روركشبال

 نيذلا ىلإ رت لأ) لاقف : دايقنالاو عوضتخلا ديزمو ؛ دانعلاو درقلا كرت ىلع رابتعالا كلذ هلمحتو

 لئاسم هيفف (رت ملأ) هلوق امأ (مهرايد نم اوجرخ

 السلا ىلإ ةجازكلذو «لقلاو ةزيمبلا بور وشم نت دف ةيزرلا نأ كل( 2 د 117
 نا مث ؛ كءلع ىأ (هللا كارأ امب سانلا نيب مكحاف) لاقو . انملع : هانعم (انكسانم انرأو) هلوقك

 هريغل لجرلا لوي دقف ؛ كلذك نوكي ال ايفو ؛ هب مٍلعلا بطاخملل مدقت اف لمعت دق ظفالا اذه

 نأ زوحب اذه ىلعف . فيرعت ءادتبا اذه نوكيف « نالف ىلع ىرج ام ىلإ رتىلأ : ءادتبا ةفيرعت ديرب

 معلا ناك : لوقن نأ زوحيو : ةبآلا هذهم الإ ةصقلا هذه فرعي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىننا 0

 لعلا كلذ قفو ىلع ةيآلا هذه لزنأ ىلاعت هللا نا مث ةيآلا هذه لوزن ىلع اقباس اهب

 نأ دعبي ال هنأ الإ ملسو هيلع هللا لص ىنلا عم باطخ هرهاظ مالكلا اذه (ةيناثلا ةلأسملا)

 مقلط اذإ ىنلا ايأ اي) ىلاعت هلوقك . هعم باطخلاب ءادتبالا عقو هنأ الإ : هتمأو وه دارملا نوكي

 (نمتدل نوهوقلط ءاسنلا

 نع نأ نيذلا ىلإ رت لأ) ىلاعت هلوق ىف «ىلإ» ةظفل لوخد 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 كلذ نااكف ؟ 3 ٌ قف 2نالف“ ىلإ نلف نم : كلوقق ءامالل مثددنع «ىلإ» نأ

 «ىإ» فرح لوخد هجولا اذه نم نسخ .هيلإ هامأو مولعملا كلذ ىلإ ملعتملا كلذ لصوأ ملعملا

 (لظلا دم فيك كبر ىلإ رت لأ) ىلاعت هلوق هريظنو 0

 ؟ 6 كنا : ىدتلا لاك : هدأ كال 00 نم اوجر+ نيذلا ىلإ 0

 ضرملا ىف مهنم موق قبو ؛ مرثك أ تام اوقب نيذلاو ءابلهأ ةماع برهو نوعاطلا اف عقو

 ىخرملا نم قب نم لاقف : نيملاس اوبره نيذلا عجر نوع را ءاليلاو

 انجرخايناثنوعاطلاعقونثلو « تافآلاو ضارماألا نمان وجنلا وءنصام انعنصول : انم 0
 ىداولا لفسأ نم كلم مها دان ؛ تتار ا ًافلأ نوثالثو ةعضب مهو اوبرهو عقوف

 آر املف. ليقزح هل لاقي ىن مهب رف م ماج تلو اوكلهن اورد نأ

 ليقف. معل ٍخ لاف 0 3 مح أنفك كنازأ ل 7 هم || ىلاعت هللأ ىّثو ان مهي و مهلع فقو



 ةيآلا «فورعملاب عاتم تاقلطللو» ىلاعت هلوق نفي
 00 2 كارما كافالي سوت اسره

 مكلنانيي َكلذك«: 7 نيم 0 فورا 5 تاقلطبللو
 هر 01

 ا 20-2 وا

 مل لاق توأا ردا فول مهو مثرايد نما 0 0 5 ل
211 2 

 رشع داما محلا

 هتايآ مكل هللا نيبي كلذك نيقتملا ىلع اقع فورعملا, عاتم تاقاطملاوإل ىلاعت هلوق

 2 نا ملعل

 هلوق ىلإ (نهوعتمو) ىلاعت هلوق لزنأ امل ىلاعت هللا نآل تلزن امنا ةيآلا هذه نأ ىورب

 ىلاعت لاقف .٠ لعفأ مل درأ مل ناو : تاعف تدرأ نا . نيءلسملا نم لجر لاق (نينس#لا ىلع اقح)

 نأ لعاو ؛ رفكلا نع ايقتم ناك نم لك ىلع ىنعي (نيقتملا ىلع ًاّقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو)

 هذه بوجو ىضتقي ةيآلا هذه .هاظف . ةعتملا وه هنأ : امهدحأ . نالوق هيف انهه عاتملا نم دارملا

 ؛ تاقلطملا عي ةعاملا بجوأو : ةيآلا هذه رهاظب كسسمت نم سانلا نف . تاقلطملا لكل ةعتملا

 الإ ةقلطم لكل ::ىلاغت هللا همحر ىفاشلا لاق : ىرهزلاو ةيلاعلا أو ريبج نب ديعس لوق وهو

 "ا 7 كاما كل د كانخل ا هنو اديستملا اهقشت» و دجبوي لو انهم اان ننمرف ىتلا ةقللملا
 (هردق رتقملا للعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو) ىلاعت

 هردق عسوملا لع نهوعتمو) هلوق ىف مدقت دق اهركذ نأ عم ةعتملا ركذ انه ديعأ مل : ليق ناف

 (هردق رثقملا ىلعو

 اناع كت تانيه و ءءانماخ يع ركذ اكانعلا: انو

 عاتملا اذه انلمح اذإو . اعاتم ىمست دق ةقفنلاو ؛ ةقفنلا ةعتملا هذهب دارملا نأ (ىناثلا لوقااو)

 ملعأ هللاو ماكحالا ىلع ةلادلا تايآلا رخآ انههو ؛ ىل وأ كلذ ناكف راركتتلا عفدنا ةقفنلا ىلع

 اوتوم هللا مل لافق توملا رذنح ف ولأ مثو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملأ ) ىلاعت هلوق

 (نوركشي ال سانلا رثك أ نكلو سانلا ىلع لضف وذل هللا نا مهايحأ مث

 ؛ عماسلل رابتعالا ديفيل « صصقلا ماكحألا ناب دعب ركذي نأ نآرقلا ىف ىلاعت هتداع نأ ملعا



 0 ديعس ىنأ تخأ كلام تنب ةعيرف ربخ ىلع نيلوقلا ءانو , دمحأو ىررالاو كلل لاق هو

 ١/١ ةيالا «جارخإ دع لوحلا ىلا اعاتم» ىلاعت هلوق

 كر ىجوزناف ؛ ؛ لهأ ىلا عجرأ ىلا سو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأسف : تلاق ابجوز لتق

 . ىناعد ةرجحلا ىف وأ دجسملا ىف تنك اذا نيح تفرصناف معن : : مالسلا هيلع لاقف كلمب لزنم ىف

 بجوي مل ليق « ثيدحلا اذه ليزنت ىف اوفاتخاو ؛هلجأ باتكلا غلبي ىح كتبي ىف ىثكما : لاقف

 ليبس لع ًارمأ اهتيب ىف.ىكملاب اهرمأ.: ليقو ءاضوسنمأ لواألا ناصف بجوأ مث , ءابتبالال

 ل لعا ١ ا 0 1 1 كلذ.كف ؛ توملاب عطقنا كلملا نآل ءابل ةقفنال هنأ ل

 ىنكسلا قحتست ثالثلا ةقلطملا نآل , ةقفناا لعىنكسلا سايق نكميال : اولاقف بالا باجأ

 عاتمتسالا نم نيكملاةلباقم ف تءجو ةقفنلان الو ) زال يع ا ةقفزأا قحتسالو لاحلكب

 اًهرتفاف ء انبغ دوجيوم ىجو ءاسفلا نيصحتت تح ف ا ا ل كل

 هذه بيسإ موق فاتح نأو ديزال ةحيوتنم ةبآلا هذه نأب نولئاقلا : لوقَيَف اذه تفرع اذإ

 ء.اخودسشم راص لف ةقفنلا بوجو 00 7-7 لو ةقفنلا تجوت ةنآلا هذه نال كلذو . هل ةلايلا

 :اولاقفالا وس مهسفنأ ىلع اودر وأ ةبجاو تناك ةيصولا هذه نأب نولئاقلا 0 رلا ةلأسملا)

 ليلا: ىغلل 0 هنع مي 5 فيكف « ةيصولاب 1 2م ةافولا ركذ ىلاعت هللا

 وهو. ءنخآ باوجو.. اهيلع فارشالا نع ةرايع,ةافولاف ؛ اذه اواعفي نأ تش ةافولا نورراقي

 نه ةيصو : لبق هناك. ةفيلكتتاو هرمأ ىتحم لاعت هلا ىلإ ةفابنضم نوكت نأ و ةصولا ذك نأ

 عفرلاب أرق نم ةءارق ىلع ىنعملا اذه نسحب امناو (؟دالوأ ىف هللا 0 ) هلوقك٠ مبجاوزأل هلل

 نومسسفنأ ىفنلعف امف تملأ الل 0" , يلع انج دول ىنعملاف 4 مكيلع ح :ج الف ل ىلاعت هلوق امأ

 ةققنلا عطق ف حانج فتحا :ن اهجو حانجلا مفر قو )ع 0 ىلع مادقالا نماو « نازك لأ ند

 نال 2 8 ا نم نوعذم كلو َْق يلع حانج ال 3 ىاثلاو : لوما اعقل لبق نجح خ اذإ نم مح

 اهملع بجاوب سيل ابجوز تيب ىف 1 اهماقم



 ةيآلا «جارخإ ريغ لوحلا ىلااعاتم» ىلاعت هلوق 31

 ىف ىلاعت هللا نيبف « لوحلاب دادتعالا ةأرملا لع بحي ناكو « الماك ال وح ىنكسلاو ةقفنلاب نوصوب

 اهدحأ : هوجوب هلوق لع حمتحاو ؛ لئاز خسنلاف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ بجاو ريغ كلذ نأ ةبآلا هذه

 ارخأتم خسانلا وكي نأ : ىناثلا . ناكمال ار دقب همدع ىلا ريصملا بجوف لصاللا فالخ خسنلا نأ

 ىف هنع ارخأتم نوكي نأ نسحالا ناك لوزنلا ىف هنع ارخأتم ناكاذإو . لوزنلا ىف خوسنملا نع

 ناكذاو وبف ؛ ةوالتلا ىف خوساملا ىلع خسانلا مدقت اماف ؛ نس-أ بيترتلا اذه نآل , ًاضيأ ةوالت'

 ناكمالا» ردسقب بجاو هنغ ىلاعت هللا مالك هيزنتو بيترتلا ءوس نم دعي هنأ الإ . ةلمجا ىف ًازئاج

 كلتب ةخوسنم اهنوكب محب ال نأ ىلوآلا ناك. ةوالتلا كلت نع ةرخأتم ةيآلا هذه تناكاملو

 نيبو خسنلا نيب ضراعتلا عقو ىم هنأ هقفلا لوصأ ملع ىف تبث 0 (ثلاثلا هجولا إل

 دهام ل وقوهام' لع نيتلاخلاب نيتيآلا نيتاه انصصخ نا انبهو ؛ ىلوأ صصختا ناك« صيصختلا

 نأ لوف 1 امأ و لد“ يغ نم خسنلا مازتلا نم لوا ما لرد[ يسم "نا كف خسنلا عقدنا

 اوصويلف : اهريدقتوأ , مهجاوز الةيصو مهلعف : ةيآلاريدقت : نولوقت مكن ال « ربظأ مالكلاف لسم

 ناوفوت نتدلاو هب الا ريدقت "لب : لوقن لسموبأو ؛ ىلاعت هللا ىلا مكحلا اذه نوفيضت من 0

 مالكلا اذهفيضيوبف . مهجاوز الةيصواوصوأ دقو : اهريدقت وأ« مهجاوزأال ةيصو مللو 5كم

 نوكي نأ ريدقت ىلع ١ ؛ هرامضإ نم ىلوأ كرامضإ سياف رامضالا نم دب ال ناكاذإو . جوزلا ىلا
 ملسمىبأ راعضإنأب ماس لقع لكدبشي اذه دنعو « ةيآلا ىلا خسنلا قرطت مزلي متركذ ام رامضالا

 نو عسنلا اذه 00 ىفام عم ؛ ليلد ريغ نم هل مازتلا ا اذه مازتلا نأو « يرامضا نم 0

 حض او مالك اذهو . هنع ىلاعت هللا مالك هيزنت بحب ىذلا بيترتلا ءوس

 كا ل ا امرا الو ياذا ةفه: لوقف اذه تفرع اَذِإو

 (جارخا ريغ لوحلاا ىلا اعاتم مهجاوزال ةيصو اجاوزأ كورديو كم كوفوتي ن ,ذلاو) هلوق وه

 (فورعم نم نهسفنأ ىف نلعف امف يلع حانج الف نجر خ ناف) هلوقوه ءازجلاو ؛ طرش هلك اذهف

 ةحصلا ةياغ ىف وهو : سم ىنأ لوق ريرقت اذهف

 ؛ الئا- وأ تناك الماح ؛ةوسك الو امل ةقفنال ةافولا ةقرف نع ةدتعملا (ةثلاثلا ةلأسملا) .

 رباج نعو « الماح تناكاذإ ةقفنلا اهل نأ ءامهنع هللا ىضر رمع ناو مالسلا هيلع لع نع ىورو

 نال وقهيف ىن كلا قحتس لهو « ثاريملا امسح اهل ةقفنال 5-5 امنع مهنع هللا ئطر سابع نباو

 ةفينح ىلأ بهذمو « ةشئاعو سابع نباو مالسلا هيلع ىلع لوق وهو ىنكسلا قحتستال : امهدحأ

 مهنع هللا ىضر هياكل مأاو ةوعتسا ناو تايغو رع 1 وهو قدحتسل 0و - قمل راشخاَو



 رأي ةيآلا «جارخإ ريغ لوحلاىلاءاتم» ىلاعت هلوق

 جارخا ريغ نم دارأ ء ضفاخلا عزنب بصتتا : ىناثلاو . تاجرخم ريغ تاهيقم نهوعتم . لاق

 اهنأ . نيرسفملا روهمج رايتخا وهو : لوألا : لاوقأ ةثالث ةيآلا هذه ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ءىث هناريم نم هتأرمال نكي مل لجرلات اد اذإ هنأ مالسالا ءادتبا ىف محلا ناك: اولاق ةخوسنم

 ىف ةريذع تناكاهنكلو , جوزتلا نع ربصلا ىف اهيلع ةيزع لوحلا ناكو ؛ ةنس ىتكسااو ةقفنلا الإ

 تطقس تجرخ ىتم اهنكل ؛ لوملا لبق تجرخ تءاش ناو ؛ جوزلا تيب ىف تءاش نا دتعت نأ

 ناو « ةيصو ميملعف : ىنعملا ناك « عفرلاب (ةيصو) انأرق نا انال . ةيآلا هذه ىفام ةلمج اذه , اهتقفن

 هذه نا مث ؛ ةبجاو ةيصولا هذه نيتءارقلا ىلعو . ةيصو اوصويلف : ىنعملا ناك . بصنلاب اهانأرق

 مث « لولا ىلإ ىنكسلا : ىتاثلاو . لوحلاىلإ ةقفنلاو عاتملا : امهدحأ : نيرمأب ةرسفمتراص ةيصولا

 : امهدحأ : نيرمأ بجوتةيآلا هذهنأ تبتف : كلذ ىف مكيلع حانج الف نجرخ نا قيما ىلاعت لوأ

 ىنكسلا بوجو نال ؛ ةنسدادتعالا بوجو : ىناثلاو . ةنسجوزلا لامزم ىنكسلاو ةقفنلا بوجو

 خسنىلاعت هللا نا مث « ةنسلا هذه ىف رخآ جوزب جوزتلا نمعدملا بجوت ةنس تيملا لام نم ةقفتلاو

 . امل ثاريملا تويث ىلع لد نارقلا نآلف ىنكسلاو ةقفنلاب ةيصولا امأ , نيميكحلا نيذه

 ةجوزلل ةيصولل اخسان ةنسلاو نآرقلا عومب راصف ٠ ثراول ةيصوال هنأ ىلع تلد ةنسلاو

 نصيرتي) هلوقب خوسنم وهف لولا ىف ةدعلا بوجو امأو ٠ لوحلا ف ىكحسلاو ةقفنلاب

 نيرخأتلاو نيمدقتملا رثك أ هيلع قفتا ىذلا وه .لوقلا اذهف :(اريشعو ربشأ ةكيرأ لسع

 نيرسفملا نم
 : نيتيآ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىف لزنأ ىلاعت هللا نأ : دهاجم لوق وهو 4 قاثلا لوقلاإل

 :ةيآلا هذه : ىرخالاو (ارشعو رهشأ ةعبرأ نوسفنأب نصيرتي) هلوق وهو مدقت أم : امهد>أ

 ذخأت ملو ءاهجوز راد ىف ىنكسلا رتخت مل نا اهنا : لوقنف « نيتلاح ىلع نيتبآالا نيتاه ليزنت بجوف

 نا امأو « ةمدقتملا ةيآلا كلت ىف ام لع ارشعو ربشأ ةعبرأ اهتدع تناك. اهجوز لام نم ةقفتلا

 ليزنتو : لاق ؛ لوحلا ىه ابتدعف:, هتك رتاو هلاق نم دخلا و: اهجوز راد ف نأ كارا

 هب ال ؤمعم امهم دج]و لك كركي ىح' و .كوأ تن _دقلا كه كك نا |

 نورذيو م ىوتي نم : هيلا ىنعم نا : ىنارفصالا ملسم ىبأ لوق وهو «ثلاثلا لوقلا)

 نفلاخوكلذ لبقنجرخناف « لولا ىنكسو لوحلا ةقفنب مهجاوزال ةيصو اوصو دقو اجاو زأ

 (فورءمنمنوسفنأ ىف ناعفايف جرحالف) نمل ىلاعت هللا اهبرضوتلا ةدملا نمي نأ دعب جوزلا ةيصو

 ةيلهاجلا نامزفف اوناك هنأ ببسلاو : لاق ؛ةمزال ريغ ةيضولا هذهب نهتماقإ نآل . حي حاكت ىأ

 «0رخه )0



 ةيآلا «اجاوزأ نورذيو مكتم نوفوتي نيذلاو » ىلاعت هلوق 1

 507 مس جحا < م ه2 م مرت حر ا 238 د اق اسر اروع

 نورذيو مكنم نوفوتي نيا
اعاّم مهجاَوْذَأَل ميصَو اجاوزا

 1 

 3 مة لو 0 017015 عب اال 12 ن6 اما مو ل

 نم نيسفنا ف نلعفأ ىف مكي © حانج الق نجر نام جارخإ ريغ لوحلا

 را رماه

 (؟4.» ميكح زيزع ِهَللاَو فورم

 رشع سماخلا مكسحلا

 ريغ لوحلا ىلا اعاتم ممجاوزال ةليضو اجاوزا نورذلاو كم كوفوتي نيذلاو) ىلاعت هلوق

 «بكح زيزع هللا و فورعم نم نهسفنأ ىف نلعف ايف مكياع حانج الف نجرخ ناف جارخإ

 ؟ لئيم هللا

 نوقابلاو . عفرلاب (ةيصو) مصاعنعركب وبأو اسكلاو عفان و ريثك نبا أرت(لوألا ةلأسملا)

 ؛ ربخ (مهجاوزأل) هلوقو . أدتبم (ةيصو) هلوق نأ : لوألا : لاوقأ هيفف عفرلا امأ ؛ بصنلاب

 « مكيلع مالس : هلوق نس> اك عضوملا صيصخت ببسب ةصصختم اهلل « ةركنلاب ءادتبالا نسحو

 ريدقتلاو ءربخ هل رمضيو «أدتبم (م,جاوزاآل ةيصو) هلوق نوكي نأ :قاثااو . كيدي نيب ريخو

 :ثلاثلاو (مايأ ةثالثمارصف . ةملسم ةيدف متضرفام فصنق) هلوق هريظنو ؛ مهجاوزآل ةيصو مهلعف

 ايل ان متع هولا اذه لعاوز( ةييلضو محلا وأ ءضورغملا وأ ؛ ةيصورمألا : ةيآلاريدقت

 الاف ركنم نول: ةردف :٠ نسما اك ةيصو يلع بتك : ةيآلا ريدقت : عبارلاو

 ع هدئاع مزح ولا هذه لكري لولا ىلإ ةجصو مكنم نوفوت نيذلا ةيصوو : ةبآلا يدق

 اع ىلكاو " ةيصو !وصويف ةيآلا اندست : لواألا : هوجو اهفف بصنلا ةءارق امأو

 هلأ لع دعي < كلاقلا نيرإلا نب رست ىأ ع ىيرتلا نيس تنأ ايما: كلوقك ءةصرو نويصوت

 هيضو نوفوتي نيذلا

 نوكيف . اعاتم نهوعتم : ىنعم ىلع نوكي نأ : لوألا : هوجو هيفف  اعاتمإ) ىلاعت هلوق امأ

 اعاتم كلذ نمل هللا لعج « ريدقتلا نوكب نأ : ىتاثلا . ال ال و دق

 لاحلا ىلع بصن هنأ : ثلاثلا . اذه ىلع لدي مالكلا لبقام نأل

 هناك « لاحلا عقاوم هعوقوب بصن هلآ“ لالا : نال رك ةمق 4 جارخا ريغإل هلوق |مأ



 5 ةيآلا هللا اوركذاف متنمأ اذاف» ىلاعت هلوق

 هذه اولصي نأ مباف ؛ راسعالا ةنيب نع ًازجاع ء سدحلا نم افئاخ ًارسعم ناكاذإ نيدلاب بلاطملا

 لكلا لوانني قاطم (متفخ ناو) ىلاعت هلوق نآل ؛ةالصلا
 ةلتاقملا لاح ودعلا نم فؤخلا هنم دارلا نأ ىلع لدي (انايكر وأ الاجرف) هلوق : ليق ناف

 نأ بجوف « انبهمئاق ىنعملا اذهو ؛ ررضلل اعفد كانه تبث امل هنأ الا , كلذك هنأ به : انلق

 ملعأ هللاو اعورشم مكحلا كلذ نوكي

 ةالصلا ركيبن ناسل ىلع هللا ضرق : لاقدنأ هنعهللا ىضرس بع نبا نعىور 4ةعباسلا ةلأسم ا

 لطملا ىف بجاولا نأ لع نرهجشلو فض روقولسا فد نك ل 10 اند صحا ف

 كورتم سابع نبا لوق نأو ؛ نكي مل وأ فوخلا ىف ناك ءاوس ناتعكر رفسلا ىفو « عبرأ

 هللا اوركذاف) ةصخرلا ببس وه ىذلا فوخملا لاوزب ىنعملاف «متنمأ اذافإل ىللعت هلوق امأ

 تاواصلا ىلع اوظفاح) هلوقب ؛ لع مةالصلا اولعفافىنعمب اوركذاف : لوألا : نالوق هيفو (ميلع

 داع لاز اذإ ةصخرلا ببس نآل ؛ هناكرأو هطورشب هنيي اكو (نيتناق هللا وموقو ىطسولا ةالصلاو

 (هللا ركذ ىلا اوعساف) ىلاعت هلوقل ًاركذ ىمست دق ةالصلاو ؛ لبق نم ناك اك هيف بوجولا

 ىف ىضاقلا نعط ؛ نمآلاب كيلع هماعنإ لجل هوركششاف ىأ ( هللا اوركذاف) (قااثلا لوقلاوإ)
 فاول دعي نمالا لوصح وها :نطؤصخم طرشت اقليم ناك ىلا نزلا اذه نإ ؛ الاثر الوقلا اذه

 فوخلا عم نأ مولعمو ؛ دحاو دح ىلع اعيمج نمأللاو فوذلا عم مزلي ركذ ىلع هلمح فكي م

 انه فوخلاو ؛ ةلصتم ىلاعت هللا ةمعن نيلاحلا الكىف نآل ؛ نماللا عم مزلي ك٠ ركشلا ملي

 ضتخي ركذ لع (هللا اورك ذاف) ىلاغت هلوق لمخ بجاولاف « ىلاغت هته نم'ال رافكتلا ةهج نم

 اد قاع

 نمآلا نآل : اعيمج ركشلاو ةالضلا (هللا اوركذاف) هلوق تحت لخد هنأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 اهتاقوأ ىف ةالصلا لعف عم هلعف مزاي ددحم ركشلا ببسب

 يل اكل يكب حم كلنا 1 كن را ميلعتلاب انيلع هماعنإ نايبف ( ككملع اك ل ىلاعت هلوق أمأ

 عضوب هورسف ةلزتعملاو ؛ملعلا قاخي ميلعتلا اذهاورسف انباحأ نا مث « كلذ ىلإ لصن مل هتباده الولو

 هللا ىلص دم ةثعبلبقام ىلا ةراشا (نوبلعت اونوكت مل ام) ىلاعت هلوقو : فاطلالا لعفو ؛ لئثالدلا

 ةلالضلاو ةلاهجلا نامز نم سو هيلع



 ١ ةيآلا «ًانابكر وأ الاجرف مت متفخ ناف» نافد ىلاعت هلوق 0 0007 "ا

 ع 7 زوجي الو «فوخلا دنع طقستال ىهو . ةءارقلا ىهو ناسللا لعف : ىناثلا 14 ل

 حراوجلا لامعأ : ثلاثلاو . ايلا ةرورضال تاحيصب قانا ىنجأ مالكب ةالصلا لاح ملكت نأ

 : عوكرلا امأو « هانيباملع طقاسف لابقتسالا امأو « ةلاحال هنع ناطقاسفدوعقلا و مايقلا امأ : لوقنف

 ءامبالا نم ضفخأ دوجسلا نع بئانلا ءامبالا لعجب نأ بجيف ؛ امبماقم مئاق ءاميالاف دوجسلاو

 هنكمي هناف « ف وخلا لجال رئاج ريغف ةرابطلا كرت امأو  نكم ردقلا اذه نآل , عوكرلا نع بئانلا

 زوجي له هب ىضوتلا هيلع عنتماو ءاملا دجو اذإ هنأ. ف فالخلا امنا « بارتلا وأ ءاملاب ريهطتلا

 شطعلا فوخ ناك اذإ هنأل زوجي هنأ حصاللاو ؛ هبوكر لاح هنم نكمتي ىذلا رابغلاب ميلي نأ هل

 هتمحر ئعفاشلا لوق ليصفت اذهف « كلذ ف صخرب نأ ىلوأ سفنلا لع فوخلاذ ٠ معيتلا صخري

 7 ركحت رمأ اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلع بابلا اذه ىف هداهتعاف ةلمجابو ؛ هللا

 انيلع بجوف قدنخلا موب ةالصلا ل مالسلا هيلع هنأت ةفينح ونأ جتحاو « عطتسا ام هنم اوتأف

 انضيأ كلذ

 نحل سو هيلع هللا ىلص هناف كلذ عمو ؛ دحلا اذه فوخلا غلبي مل قدنخلا موي د ؛ ماوس

 لعفلا كلذل ةخسان ةيآلا هذه نوك انبلعف ةالصلا

 :لوقن نأ طبضلا قيرطو . ةصخرلا هذه ديفي ىذلا فوخلا ىف اوفلتخا (ةسداسلا ةلأسملا
 اعف ى نوك نأ اماك لاققلا ف" ةقوتا امأ.: الاتقلا نيك" ءوأن. اتلاف: نوك نأ امإ فوخلا

 ةالص ىف لصالا وهو رافكلا عم لاتقلاك وهف بجاولا لاتقلا انة رووا حابم وأ كفلاذو

 ىلإ ءىت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف) ىلاعت لاق . ىغبلا لهأ لاتق هب قحتايو ؛ةبآلا تلزن هيفو ؛ فوخلا

 عفد نأ : رصتخلا حرش باتك ىف ىربطلا نساحما وبأ ىضاقتلا لاق دقف حابملا لاتقلا امأو (هللا رمأ

 نوكيالثل عفدلا بحي هناف « هسفن رفاكلا دصق اذإ ام فالخب ء بجاو ريغ حابم هسفن نع ناسنالا

 مالسالا قح الالخإ

 هناف ؛ مرت< ناويح' لكن ع عفدلا قوما قع عفدلا ىف ىف لاتقلا امأ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةدش ةالص لصي نأ هل لهف . هلاح فالتا وأ هلام ذخأ دصق اذإ امأ ؛ فوخلا ةالص هيف زوحب

 وهف هلام نود لتق نم» مالسلا هيلع هلوقب ىعفاشلاجتحاو زو نأحصأللا : نالوق هيف ء فؤخلا

 جوزلا ةمرح نال نويل: قاثلاو ْسفنلا نع عفدلاك لاما نع عفدلا نأ ىلع اذه لدف «ديه#

 اعلا رداع ةفحرا وأ, هةر امنه نال ء فَ 0 زوتالهناف روظحمالاتقلا امأ ؛ رظعأ
 - ١ عيبا قي 3 قرحلا قماو املاك ل ل اتقلا ل لص داملا ٌفودلا | هر الأ قدس



 1١6 ةيآلا «ًانايكروأ الاجرف مفخ ناف» ىلاعت هلوق

 ةلاجرو لجر 8 لجارعمجفلاةيو ٠ افقاووأ ناك ايشام 0 هلج رىلعنئاكلاوهلجارلاو 34 بحاصو :

 عمج الجار نال عملا عمج نوكي نأ زوج هيلا ول 10 كاققلا مذ ام (قانا لوقلاوإلا

 لاق 2 سرانو 7 ةداسوم لم بللل 2 نايكرلاو 2 لاجر ىلع لجر عمجب مث « لجر ىلع

 لاقي , اينمناف سرف ىلع ناك نم':امأف +6 لج ىلع ناك.نإ بك ار لاقي انما.ةنا لاقي : َلاَعَفلا

 59 هللاو . سراف هل

 اولصف : ريدقتلاو ؛٠ فوذ هيف لماعلاو , لالا لع بصن الاجر 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 لاتَقلا لاح ىف نوكت نأ : امهدحأ : ناممق فوخلا ةالص 4 ةسماخلا ةلأسملا إل

 ىف ادا ةروس ف رو ةحدملا ىدو لاقل كاع رك تا ن6 1 هنو حاولا لهل

 نايب نيتيالا قايس ىفو (كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مل تقف مهبف تنك اذإو) 0

 . نيلوقلا فالتخا

 هللاهمحر ىعفاشلا بهذ ؛د>ال لاتقلا كرت نكمي ملو لاتقلا محتلا اذإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 عوكرلاب نوئموي . ةلبقلا ريغ ىلإ ةلبقلاىلإ : مهمادقأ ىلع ةاشمو : مهءاود ىلع انايكر نولصي مهنأ

 ةرورض ال هنآل تاحيصلا نع نوزرتحو ؛ عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا نولعجيو . دوجسلاو

 نم ةيآلا هذ-م ةللأ هقمحر ىعفاشلا جتحاو ) ند لب ل ىلصإال 5 ةقينح وأ لاقو 5 اهملا

 : عفان لاق اهليقتسم ريغوأ ةلسقلا ىليفة سم 6 (انايكر ل الاجرف) 3 نبأ لاق : لواللا : نيهجو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع الإ كلذ ركذ ربع نبا يال

 بوكراا عمو ؛ ىثملاو لجرتلا عم ةالصلا هعم زوجت ىذلا فوخلا نأ وهو «ىاثلا هجولارإل

 صخرتلا لع لدي (اناكر وأ الاجرف) هلوقراصف « لابقتسالا ىلع ةظفاحملا هعم نكمي ال. 7 ا

 فول . نايل.« ءامالا لاا در ل عوكر || كتاف. صخرتلا لع كدي 7 فيجو كرو

 اح وجيسلا و عوك ر ا ند نك 0 6-1 ف فقو نأ هةسفن ىلع لك أ نم ال ودعلا ند ديدنشلا

 0 افتك الا زاوجللعو ؛ لابقتسالا كرت زاوج ىل اعاز ايكر وأ الاجر ةلالد انركذ امب حصف

 دوجسااو عوكر ١

 ا ةذاتكلا نأ كال : لوقنف . طدسال امفو هنع طقس مف ماكتتلف اذه تبث اذإ

 5 ودعا لاح لدشال ه هنالل طقسال كلذو 5 ةينلا وهو باقلا لعف : 3 0 :4 هج عل 6 د



 ةيآلا «انابكر وأ الاجرف متفخ ناف» ىلاعتهلوق 1
 0 ل و سس سل مس م ع سس سس ل م

 اونوكت لام مكملعاك هللا اوركذأت مم 1 0 ٍ مافخ نا

 «؟؟ة م

 فرصني ىتجايندلا نم ءىثبهسفن ثدحب الو « هدسج نم ءىشب ثبعيالو ؛ ىصحلا بلقيالو تفتلي
 ىلصونلا لئس : لاق ؛ رباج ثيدحت هيلع اوجتحاو ؛ مايقلا وه «تونقلا» (سماخلا لوقلاإ)

 « فيعضىدنعلوقلا اذهو ؛ مايقلالوطدي رب «تونقلا لوط لاق ؟لضفأ ةالصلاىأ» ملسو هيلعدتلا

 ذئيخ مايقلا كلذل نيميدم هلل اوموقو : لاقي نأ الا مبللا . نيمئاق هلل اوموقو: ةيآلا ريدقت راصالاو

 مايقلابال ةمادالاب ًارسفم تونقلا ريصي

 أو ءىثلاىلع ماودلا نع ةرابعتونقلا نأ : ىسيعنب ىلع رايتخاوهو (سداسلا لوقلا)

 ىلع ةبظاوملاو . ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةموادملاب اصتخم راص ةعيرشلا ىف وهو ؛ هل ةمزالملاو ؛ هيلع

 : دارملا نوكي نأ لمتحو ؛ نورسفملا هلاق ام عيمج هيف لخدي ريدقتلا اذه ىلعو . ىلاعت هللا ةمدخ

 ملعأ ىلاعت هللاو . هيابحتساو هبوجو تاقوأ ىف مايقلا كلذ ىلع نيميدم هلل اوموقو

 ملام مكلع ام هللا اوركذاف متنمأ اذان. ناكل ران الاعب متفخ نرافإل ىلاعت هلوق

 ١ (نوبلعت اونوكت

 نم نيب ؛ اهطورشو اهناكرأباهئادأ ىلع مامقلاو تاولصلا ىلع ةظفاحلا بجوأ امل ىلاعت هنأ ملعا

 الاجرف متفخ ناف) لاق « فوخلا نود نمآلا عم الإ بجت ال دحلا اذه ىلع ةظفاحملا هذه نأ دعب

 لئاسم ةيآلا فو (انايكر وأ

 (الجر) و ديدشتلاب (الاجر)و ءارلا مضي (ال اجرف) ىورب ( لوألا هلا ةلأسملا))

 ةطاحال لوعفملا فذغأ ودع د متفخ مج ناف ةنآلا ى ىنعم . هللا همحر ىدحاولا لاق 6 ( هين اماأ هل أملا)

 نآإل حصأ لرزعلا انهو لنارغ الأ ودع خم ف اوخ 1 ناكناف : فاشكلا بحاص لاقو : هب ملعلا

 ثلاث لوق هيفو ؛هريغ نم وأ ودعلا نم فوخلا ناكءاوس . فوخلا لوصح دنع تباث كحلا اذه

 الاجر اولصف ؛ كب رح نم اوغرفتنأىلإ ةالصا|مثرخأ نا تقولا تاوف متفخ ناف : ىنعملا فَ وهو

 1 اللا و رار ل قولا نط رف ديك أتءلغ لدت ةيآلا رتدقتلا اذه لغو : اناكر وأ
 در 0 0 مايل كار

 اناضصاو و جات اغا لغم“ لجار عمجالا عار : امههدحأ : ال وق ل ااجرلا ىف 4 ثا ةلأسملا)



 0 ا
 م 21 0 200 0: 1

 3 ةيآلا «نيتناق هلل اوهوقوو» ىلاعت هلوق

 انقر, لا وزلافهب ىدو اشكل انه كل ايالشل رطل ك1 فا
 : , طساولا لاز دق

 ءرونلا تقو نيبو ةلظلا تقو نإ اطسو هبوجو تقو نوكل حبصلا ىلع هلمحت : هلوق امأو
 ةعبرالاو نينئالا نيب اطسوتم اهددع نوكل برغملا لع ذا

 هّجو وه اذهف , لكلا ىلع ظفللا لمح بجوف : لمتحاضأ هانزكذ ام لمتحم اذه نأ : هياوخ

 ملعأ هتلاو ناكمالا بسحب ةيآلا هذه ةلأسملا هذه ىف لالدتسالا

 تونقاا نأ سابع نبا لوق وهو : اهدحأ :هوجو هيف (نيتئاق هلل اوموقو إل ىلاعت هلوق امأ

 ىف امب رمأ (تاواصلا ىلع اوظفاح) هلوق نأ : لوآلا :نيهجوب هيلع جتحاو ؛ ركذلاو ءاعدلا وه

 هللا رموقو : ةيآلاىنعف « ركذلا نه ةالصلا فام لك ىلع تونقلا لمحت نأ بجوف . لعفلا نم ةالصلا

 هلوق ليلدب « ءاعدلاو ركذلا وه ٠تونقلا نم موهفملا نأ : ىتاثااو . هيلا نيعطقنم نيعاد نيرك اذ

 وهو . رتولاو حبصااةالص ىف تونقلاب ىنعملا وهو (امئاقو ادجاس ليللا ءانآ تناق وه نمأ) ىلاعت

 هيلع ءاعدلا هب دارملا نال نالف لع تنق : موق نم موهفملا

 نب ديعسو :ىعشلاو نسلاو سابع نبا لوق وهو ؛ نيعيط» ىأ (نيتتاق) (ىناثلا لوقلاو ل

 لص ئثلا نع ىؤرام: لواألا : ناهجو هيلع ليلدلاو . لتاقمو كاحضلاو ةداتقو سواطو ريبج

 لوسرلا جاوزأ ىف ىلاعت هلوق : ىناثلا «ةعاطال وهف نآرقلا ىف تونق لكد لاق هنأ سو هيلع هلل
 تونقلاف (تاتتاق تاحلاصلاف) ءاسنلا لك ىف لاقو (هلوسرودّنل نكنم تنقينهو) ملسو هيلع هللا للص

 رجزوهو « امادآ و اهننسو اهناكرأىف للخلا عاقيإ نع زارتحالاو . اههامتاو ةعاطلا لاا نع ةرابع

 «دابعلا ةالص ىلإ هلل ةجاحال هنأ ىلإ بهذو . .ىز ام ىلع رصتقاو فففخ لص فيك لابي ل نم

 كلذكف . انتدايع نم ريثكلا ىلا جاتحيال 6 : لاقي هنآل ًاسأر لصيال نأ بول لاق 5 ناكولو

 اورهظأو اولاطأف حلاصافلسلاو لسرلاو لو هيلعهللا ىلص لوسرلا ىلص دقو « ليلقلا ىلا جاتحيال

 لاهجلا ءالؤه نم هللاب ملعأ اوناكو ةناكتسالاو عوشخلا

 ىف ملكت انك: مق رأ نب ديزو دوعسم نبا لوق وهو ؛ نيتك اس (نيتناق) (ثلاثلا لوقلاإ)

 ىلاعت هلوق لزنف . باتكلا لهأ لعفك ؟ متيلص ك: مه أسيو ؛ هيلع نودريف لجرلا لسيف ةالصلا

 مالكلانع انيمنو توكسلاب انرمأف (نيتناق هلل اوموقو)

 نارك ؛ حانجلا ضفخو . عوشخلا نع ةرابع تونقلا : دهاجم لوق وهو «عبارلا لوقلا )
 الف هب ر كنا ةالصلا ىلإ ماق اذا مدحأ ناكو ) لاعن هنلأ ةيبه نم تافتلالا كك 75 فارطالا
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 ةيآلا' «ىطسولا ةالصلاو تاواصلا لع اوطفاح» ىلاعت هلوق 3-0

 آ : راهنلاب نيتالصو « ليللاب

 « بيؤذ نب ةصيبقو ؛ ىناملسلا ةديبع ىنأ لوق وهو ؛ برغملا ةالص امنأ (سداسلا لوقلاوإل

 الصاح ناك ن إو ىنعملا اذهو : ليللا داوسو راهنلا ضايب نيب اهنأ : لوآلا : نيهجو نم هيف ةجحلاو
 نم لقأو .. حبصاا ىف !؟نيتعكرلا نم ديزأ هنأ وهو ؛ رخآ هجوب حجري برذملا نأ الا حبصلا ىف

 رصقلاو لوطلاف طسوىبف . ءاشعلاو رصعلاو رهظاا ىف اك عبرألا

 مالسنلا هياع ليربج أدتبا كلذلو ؛ ىلوألا ةالصلاب ىمست ربظلا ةالص نأ (ةيناثلا ةجحلا)

 ةلاحمال برغملا ىه ىطسولا ناك تاولصلا لوأ رهظلا ناكاذإو « اههذ ةماهاب

 ارغملا:..نارضقي ال نين الط نيب 'ةطسوتم ابنا او لاق , ءاشعلا ةالض اهنأ (عباسلا لوقلا)

 ءاشعلا للص نم» لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا لصوتلا نع : هنع هللا ىضرزافع نب ناهثع نعو ؛ حبصلاو

 تك دعو ع ةلأسمملا هاذه مهاوقأو سانلا لئالد عومجاذهف «ةليل فصن مايقك ناكةعامجف ةرخآلا

 : ملعأ هللاو ء امظع اليوطت ىعدتسي هناف اهضعب حيجرت

 ناكول رتولا : لاق ,بجاوب سيل رتولا نأ ىلع ةيآلا هذهب ىعفاششلا جيتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ىلع تلد ةيآلاو ؛« ىطسو امل لصح امل كلذك ناكولو « ةتس ةبجاولا تاولصلا تناكل ًابجاو

 دا اع لال

 دارملا لب : عونم اذهو « ددعلا ىف ىطسولا وه دارملا ناكاذإ متي امنا لالدتسالا : ليق ناف

 لاق) ىلاعت لاقو . الودع ىأ (اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو) ىلاعت لاق . ةليضفلا ىطسولا نم

 ةمأ 5 انلعج كلذكو) لانا وت ربباما قا ناسك آلاء اذه نكح نق" مهدعأ ىأ (مبطس وأ

 وهو ؛ تاعكر ثالث هناف برغملاكر ادقملا ىف ىطسولا دارا نوكي نأ زوال مل ًاضيأو (ًاطسو

 ةالصىهو ؛ ةفصلا ىف ىطسولا دارملا نوكينأ زوحنالل اضيأو ؛ عبرالا نيبو نينثالا نيب طسوتم

 ءوضلا ىف ةياغالو ةيلظلا ىف ةياغب سيل تقو ىف عقت أهناف ؛ حبصلا

 هنأث يح نم لب 6 لضاف قلخ هنأ ثيح نم ال اطسو ىمسي امنإ لضافلا قللا نأ : باوجلا

 017 اق قاس اب ناق"ةطاجشلا لثم « طي رفتلاو طاررفالا افرط امه نيتليذر نيب أطسوتم نك

 بسحب اطسو نوكي ا|يفةقيقح طسولا ظفل نأىلإ رمألا لصاحعجريف ؛ روهتلاو نبجلانيب ةطسوتم

 [فراتلا يال ره نركك نأ هناشر نم نا كت نم نسحلا :لعفلاو «قلملاقلخلا ّقزاجماو + ددعلا

 زاجلا ىلع هلمح نم ىلوأ ةقيقحلا لع ظفللا لمحو . امهان ركذ نذللا

 ربظلا وهو نامزلا ىف اطسو نوكي ام لع هلمحت : هلوق امأ
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 لك ةيآلا «ىطسولا ةالضلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هلوق

 ةماما لوأ نأ ةحيحصلا ثيداحألا ىف ىور : نماثلا . ةرجاملا ىف ماقت تناكر بظلا ةالص ىه

 ناكف ©” تاّياطلا' قرشأ ابنآ ىلع اذه لدف « ربظلا ةالص ىف تناك سو هيلع هللا ىلص ىبنلل ليربج

 ؛ ربظلا ةالص ىهو . تاولصلا فريشأ ىه ةعملا ةالص نأ : عساتلا . ىلوأ اهيلا ديك أتلا فرص

 ىلوأ اهملا ةغلاملا فرصف

 هيلع ىلع نع ىورم ةباحصلا نم وهو ؛ رصعلا ةالص اهنا : لاق نم لوق «سماخلا لوقلا ١)

 وهو . كاحضلاو « ةداتقو « ىعخنلا : ءابقفا|نمو ؛ ةريره ىنأو , سابع نباو ؛ دوعسمنباو مالسلا

 ىبص ىنلا نأ مالسلا هيلع لعاط ىورام : لوألا : هوجوب هيلع اوجتحاو « ةفينحىنأ نع ىورم

 اذهو «آران مثروبقو مهتويي هللا الم ىطسولا ةالصلا نع انولغش» قدنخلا موي لاق ِلسو هيلع هلل
 ملسم حيحص ىفو ؛ ةلأسملا ىف عقاولا ميظع وهو .ةمتآلا رئاسو لسمو ىراخبلا هاور ثيدحلا

 « ظطسو رصعلا : لاَقق هنع باجأ نم ءاهقفلا نمو «رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش»

 تيم امهدحأو ؛ رصعلاو حبصلا نايطسو ناتالص انههف ؛ نآرقلا ف ةروكذملا ىه سيل نكلو

 اذهو .ةنسلاب ةنيدملا مرحو . نآرقلاب ةكم مرح : نامرح مرلا نأ اك« ةنسلاب رخآلاو نآرقلاب

 هيلع لاق . اهريغ ىف وري ملام ديك أتلا نمرضعلا ةالض ىف ىور اولاق : ىناثلا . ًادج فلكتم باوجلا

 لاقفا ىلاعت هللا مسقأ ًاضيأو «هلامو هلهأ رتو امن اكف رصعلا ةالص هتاف نم» مالسلاو ةالصلا

 رصعلا نأ : ثلاثلا . ىلاعت هللا ىلا تاعاسلا بحأ اسنأ ىلع لدف(رسخ ىفل ناسنالا نإ رصعغلاو)

 ةالص ىلع ةظفاحملا نم لهسأو فخأ ةالضلا تاقوأ رئاس ىلع ةظفاحملا نا ثيح ند ىلوأ ديك أتلاب

 ةالص لوخدن ال . تاقواآلا ىفخأ رصغلا ةالض تقو نأ : امهدحأ : نارمأ هيف ببسلاو . رصعلا

 صرقلا بورغب برغملالوخدو :؛لاوزلاروبظي رهظلالوخدو ؛ هووضريطتسملارجفلاعولطب رجفلا

 لمأترو' قيقد ظني الا اهتقزت' لروخ د رهظن الق وضحا :ةاللص امأ .قلشلا بو قير ماعلا ل

 رثك أ نأ : ىناثلا . رثك أ ايف ةليضفلا تناك مرجال قشأ هتفرعم تناك الف ؛ لظلا لاح ىف يظع

 فرض ناكف « قشأ ةالضلا ىلع لابقالا ناكف : تاعهملاب نيلغتشم نون وكي .رضعلا دنع ساشلا

 ىلوأ ةالصلا هذهنلا دك الا

 : اهدحأ :هوجولىطسولا ةالصلاب هبشأ رصعلا نأ «رصعلا ىهىطسولانأ ىف 4 ةعبارلا ةجحلا)
 .برغملاف رتولا امأو « ربظلاف عفشلا امأ ءرتو نه ةالض نيبو ؛ عفش ىه ةالص نيب ةطسوتم 55

 رضعلا : اهيناثو . عفش و هوحبصلا اهدعب و : رتوىهو ترخملا اهلبق نآل , كل ذك اضيأ ءاشعلا نأ الا

 نينالسم :نيب ىضصعلا نأ : اهثلاثو: توغل طواةيلل وب م لرظلا هو ةيراع هال ز ظل
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 ةيآلا «طسسولا ةالصلاو تاولصلاىلع اوظفاح» ىلاعت هلوق 2320

 ةالصلا : "ناكل 0 7 رفلا دعب لوي نأ وهو « ربتعم حبصلا ناذأ ىف بيوثت هلا نأ: 0

 ناسنالا نأذ# الكباش 0ك رلضلا تاس ىف «ءرصاخخ ريغ دك أتلا اذه لثمو « نيترم مونلا نم ريخ

 قاخلا نءاكلب ارح راص مث ءاتيم ناكوأ « ًادوجوم راص مث ء امودعم ناكهناكف همانم نم ماق اذإ

 نم ميظعلا رمآلا اذه اودهاشو مبمانم نم اوماق اذاف ؛ ءايحأ اوراصف «اتاومأ مهلك ل يللا ىف اوناك

 زجملا ةيلظو « ةلفغلاو مونلا ةلظو « ليللا ةيلظ مهنع لازأ ثيح هتمحرو ىلاعت هللا ةردق لاك

 مهفلاو لّمعلاو ةامحلا ةوق نم نادباألاو , رونلا نم ىلاعلا الق ؛ ناس>الاب لكلا لدبأو : ةريخلاو

 عوضخلاارابظاو :ةيدوبعلا ءادأب دبعلا لغتشي نأب تاقوآلا قيلأ تقولا اذه نأ كش الف « ةفرعملاو

 لمح ناكذ «تاولصلا لضفأ حبصلا ةالص نأ تانايبلا هذه : انام تيفي ةيكيبملا) ةلدلاو

 ةالصلا نع لئس هنأ مالسلا ه 3 بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورام 1 اغلا لاو ازراملع طولا

 5 حبصلا ةالص لص هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو ؛ رجفلا اهنأ ىرن انك : لاف ؛ ىطسولا

 انا بص نفق نانتلا دئاس نم دك ! حبصلا ننس نأ : رشاعلا . ىطسولا ةالصلا ىه هذه : لاق

 هامل ا لع ل ليي ا ةلج ا دبف «لوأ اهبلا ايكوأتلا كف رصف ا ضاوزفلا ئاسس نم ىوقأ نارك

 حيبصلا ةالص ىه ىطسولا

 ادا كلا رود نع لازما اذه عرارباوال.> (ريظلاأ ةقاللص: اهنا,:: لاق نم لاق «عبارلا لوقلا)

 هوجوب هيلع اوجتحاو « هياصأو ةفين>ىبنأ لوق وهو « مهنع هللا ىضر ديز نب ةماسأوىردخل اديعس

 ؛ ىلوأ هيلا ةغلابملا فرصف « رحلا ةدشو ةلوايقلا تقو ىف هعوقول مهلع ًاقاش ناكر بظلا نأ : لوألا

 ىلع تاولصلا لقثأ تناكو . ةرجامهلاب لصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تباث نب ديز نعو

 نأ تممه دقل» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « نافصلاو فصلا الإ هءارو نكي مل امبرو : هباحصأ

 طسو عقت ربظلا ةالص : ىناثلاو . ةيآلا هذه تلزنف «مهتويب ةالصلا نودبشيال موق ىلع قرحأ

 0 اس للا د كلاي 15 امكيغ ناقل وأ "دلل اظشوأىف عقت ةالص تابوتكملاف سيلو : راهنلا

 ا وسلا كو ةادغلا 5ر13 دزرإلا نيب .ةالتما انآ“: 3 اكول نسم

 ةالصلا نع مهتلأس اوغرف اسلف ؛ رظلا ملسو هيلع هللا ىلص ىناا باككأ عم تيلص : ةيلاعلا وبأ لاق

 ا 1 اقم ل دلففاع رع كارز ندا: "ايلف اولا لا

 ىلع رصعلا ةالص تفطع امنأ لالدتسالا هجو «رصعلا ةالصو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع

 ىور : عباسلا . ربظلا ىه رصعلا لبق ىتلاو ؛ فوطعملا لبق هيلع فوطعملاو : ىلعسولا ةالصلا

 الام 0 قرا هلك 32 اولا انن نا ةماسأ لإ اىاسرأفأ« كياث قب نب زا دنع !وناك اهاوق :نأ
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 نوه 10 سرلا زيداتسلا رجا يابسلا لع اراطنا و لسا

 , ديك أتلا ديزمب ىطسولا ةالصلا صخ ىلاعت هنا مث. املضف ديزم ىلع اذه لدف . ركذلاب رجفلا

 دارملا ىه نوكت نأ“ نج ورهآلا كلت بعت ا اني 6 ةالص نأ نظلا لع بلغيف

 ةكيالم عمتجت الف“: :ناهتلاتو ليللاب تفاح دكمولالا نأ: كاتلازوبا ةقلا هدم ىف روكذللا ككأللا

 ىرطب تذخأ دق رجفلا ةالص نأ تبثف ؛ رجفلا ةالص ىف الإ دحاو تقو ىف رابنلا ةكئالمو ليلا

 ةالصلا ركذ دعب لاق ىلاغت هنأ : سداسلا . طسوتملا ءىثلاك تناكتف «هجولا: اذه نو راهنلاو ليللا

 تبث ةالص عرشلا ىف سيلو « تونقلا ركذب ةالصلا هذه نرق (نيتناق هلل اوموقو) ىطسولا

 حبصلا ةالص ىه ىطسولا ةالصلاب دارملا نأ ىلع لدف ؛ حبصلا الإ انف تونقلا حاحصلا رابخالاب

 جوحأ حيبصلا ةالص نأ كش الو ؛ ديك أتلا لجال ركذلاب اهدرفأ امنإ ىلاعت هنأ كشال : عباسلا

 : مونلا تاقوأ نلأ ىف سانلا ىلع تحيتناهنالل :اهنم قشأ ةالصلا ىف سيل ذإ «ديكأتلا ىلإ تالا

 ىف بيطلا ذيذللا مونلا كرت نأ كش الو . امتذلل ةليسعلا رجفلا مون نومسي اوناك برعلا نا ىتح

 قاش ةالصلل بهأتلاو دجسملا ىلإ جورخلاو . درابلا ءاملا لامعتسا ىلإ لودعلاو ؛ تقولا كلذ

 لإ ةجاخ تولضلا دنشأ نق دإ ؟ةلفماولا ةالّضلاب دارملا نم نؤكت "نأ بدنف': نيفللا 0غ كت

 نم دارملا نوكي نأ بجو كلذك ناكاذإو ؛تاولصلا لضفأ حسبصلا ةالص نأ : نماثلا . ديك أتلا
 ىلاعت هلوق : اهدحأ : هوجول تاولصلا لضفأ اهنا : انلق اميإ ؛ حبصلا ةالص ىطسولا ةالصلا

 ةفيرشلا مهتاءاط تت ل اع 0 نيرفغتسملاو) ىلاعت هلوق ىلإ (نيقداصلاو نيرباصلا)

 رافغتسالا عاونأ ظعأ نوكي نأ بحب مث ؛ راحسالاب نيرفغتسم مهنوك ركذب ةلماكلا مهتادابعو

 لثمم نوير قتملا ىلإ برقي نلد» ىلاعت هير نع ايك اح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « ضرفلا ءادأ وه

 : اهيناثو. حبصلا ةلصوه نامبالا دعب تاعاطلا لضفأ نأ ىضتقي كلذو «مهيلع تضرتفا ام ءادأ

 رابخاألاب تبث هنأ : اهثلاثو . اهيف امو ايندلا نم ريخ ةعاملا عم اهنم ىلوآلا ة ريبكتلا نأ اف ىورام

 : هدعب ىرخأ ةرمو . رجفلا عولط لبق ةرم : نيم ناذالاب ةصوصخم حبصلا ةالص نأ ةحيحصلا

 :'اهعلارو . ءوضولل اورمبشتيو اوهوقي ىح 'نمانلا ظاف]  ىلواآلا ةوملا نم هوضفملا نإ كلا

 ةالص لبق نم) رونلا ىف لاقو (رجفلا نآرق و) ليئارسإ ىنب ىف لاقف « ءامسأب اهامم ىلاعت هللا نأ

 (موجنلا رابداو) هلوق نم دارملا : باطلا نب رمع لاقو (نوحبصت نيحو) مورلا ىف لاقو (رجفلا

 ةلرقلا اذ رس راعي لو ل لالو رجفلا و) لاف هب مسقأ ىلاعت هنأ :ايهماعبيو  رييفلا اش

 ةالصىف نكل رصعلا ةالصب مسقلا هنم دارملا نإ انيس اذإ ا ىنلناسنالانإ رصعلاو) ىلاعت

 . رصعلا ىف دجوي مل ديك أتلا اذه نأ انبب دقو (راهنلا فرط ةالصلا مقأ) هل وق نهار نسف "ةررجتلا



 ةيآلا «ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هلوق ١1

 نم عمج هراتخا لوقلا اذهو ؛ تاقوأألا لكىف ةبوتلاب اي 1 نوكيف  تاقوألا لك ىف ثوملا نم

 ىلع ظفاح : لاف: ىطتسولا ةالصلا نع تراث نب ديز لأس الجر نا : نيريس نب دم لاق « ءاملعلا

 ةدحاو ىطسولا مع نبا اي : لاقف : اهنع دحاو هلأ هن مثيخ نب عيبرلا نعو « اهبصت اهلك تاولصلا

 ًاظفاحم تنكل اهنيعب اهتءلع ول : عيبرلا لاق مث « ىطسولا ىلع اظفاح نكست لكلا ىلع ظفاخل نهنم

 ىطسولا ىلع تظفاح دقفنييلع تظفاحناف : عييرلا لاق . ال : لئاسلا لاق « نهرئاسل اعيضمو اسهل

 «تاعاطلا نمىطسولا ىه ةسنخلا هذه نال كلذو . سنا تاولصلا عومج ىه (ىناثلا لوقلا)

 يكل ةظاشإ اهاندأأو + تنال ةلإ ل نأ ةدايشاه لع", ةككرد كاوعتسلاو عضب نامالا نأ ةررقتو

 ةطساو' ىهف' ئذالا ةطاّمإ قوفو ,'ناممالا نود تابوتكملا تاواصلاو « قيرطلا نع

 نيفرطلا نيب

 «رمعو « مالسلا هيلع ىلع لوق ةباحصلا نم لوَتلا اذهو ؛ حيبصلا ةالص اهنا (ثلاثلا لوقلا إل

 ةمركعو « ءاطعو. سواط لوق نيعباتلا نمو « لهابلا ةمامأ ىلأو « هللا دبع نب رباجو « سابع نباو

 1 اجلا اذه ايضا اها ذر ىنلازا للا صح رفاقلا يصدم رق: دهاو
 ءوضلا ىف عقي اهرخآو ؛ ليللا ةالص تبيشأف مالظلا ىف عقي املوأف ؛ سلغلا ىف ىلصت ةالصلا هذه

 « سمشلا عوط لبقو ؛ حبصلا عولط دعب ىدؤت ةالصلا هذه نأ : ىناثلا . راهنلا ةالص كيا

 ليليا يدل ةناكتفأ" اان" اضيلأ اوكا ن وكر "لوا ةلماث كف ةيللقلا "نوكأ 'نانقؤلا قمر دقلا اذنقو

 ىفو ءرصعلاو رهظلا : ناتالص ماتلا راهنلا ف لصح هنأ : ثلاثلا . اًمهنيب طسوتم وهف ءرامن الو

 راهنلاو ليللا الص نيب طسوتملاكميبصلا ةالصو « ءاشعلاو برغملا : ناتالص ليلا

 ةرثكببرغملا لع حبصلا ةالصمج زن انا : انلق « برغملا ةالصىف ةلصاح ىتاعملاهذهف : لق ناف

 ةفرعبناعمج رصعلا و رهظلا نأ : عب رلا . ىلاعت هللا ءاش نإ هناس قا ام ىلغ حبصلا ةالص لئاضف

 قا ةذ ردم ىهنك حفلا ةالط اأو اء ءاشعلاوا توخللا ادك و + قفاشلا دنع زفسلا قو قافتالاب

 تقوو ؛ادحاو اتقو:ءانشعااو برذملا تقوو ادحاو اتقورضعلاو رهظلا تقو ناكف دحاو تقو

 : نولوقي سانا نأ ىلإ عجرب جاجتحالا اذه قيقحتو : هللا همحر لافقلا لاق ؛ امهنيب اطسوتم رجفلا

 هلق رتماقلا لعأ هللاو « امهنع هسفنب ادرفنم ناكف , نيمصخلا دحأىلإ لمي مل اذإ ء طسو نالف

 الك ع و ءازطعفلا ا ةالط هنم ادارللا: نأ رتاوتلاب :«تدن دقو: ( اذ وهشم ناكر جفا .نآرق نأ) ىلاعت

 راهنلا المو ليللا كتالم ةرضح ىدؤت اهنال أدوبشم

 ةالض درفأ ىلاعت هللا نأ : اههدحأ : نيرجو نم ةنآلا هذبم لالدتسالا هجوف اذه تفرع اذإ



 م
 ١+١ هأ/ ةيالا «ىطسولاةالصلاو تاواصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هلوق

 انره ىنءملا فيكف « ةلئاقملاو . ةمصاخلاك« نيبثثا نيب الإ نوكست ال ةظفاحملا : لبق ناف

 : الا ليقإلا 6تمرلا و دبعلا نين كك فلما مده نإ ليه ادحل ب نييجو يكل

 كيادشا قو )و ذأ وركذاف) هلوقك اذهو : ةالصلاب كرمأ ىذلا هلالا كظفحيل ةالصلا ظفحا

 ةالصلا ظفحا : ليق هناكف ؛ ةالصلاو ىلصملا نيب ةظفاحلا ن وكت نأ : ىناثلا (كظفح هللا ظفحا»

 هظفحتةالصلا نأ : لوألا : هجوأ ةثالث ىلع لصنلا ةالصلا ظفح نأ معاو : ةالصلا كظفحت ى

 ةالصلا هتظفح ةالصلا ظفح نف (ركذملاو ءاشحفاا نع ىبنت ةالصلا نأ) ىلاعت لاق 00 نع

 (ةالصلاو ريصلاباونيعتساو) ىلاعتىلاق . نحملاو ايالبلا نم هظفحت ةالصاا نأ : ىتاث'او . ءاشحفلا نع

 ظفحلاو ةرصنلاب مكعم ىتا : هانعمو (ةاكرلا متيآو ةالصلا متقأ نبل مكعم ىنإ هللا لاقو) ىلاعت لاقو

 ىلاءتلاق : اهيلصم عفشتو . اهبحاص ظفحت ةالصلا نأ : ثلاثلاو . ةاكرلا متيمآو ةالصلا متقأ متنك نا

 اف ةالصلا نآلو (هللا دنع هودجت ريخ نم كسفنأل اومدقت امو ةاكزاا اوثآو ةالصلا اوما

 امهناك نارمع لآو ةرقبلا ءىجب هنا» ربا ىفو عفش» عفاشوهو « هئراقلعفشي نآرقلاو ؛ ةءارقلا

 ربقلا باذع ام دجهملا نع فرصتكلملا ةروس» ريخلا ىف اضيأو «ناعفش و نادبشيف ناتمامع

 ملعأ هللاو «هيلعكل ليبس ال رانلل لوقتو هيمدق دنع طارصلا ففقتو رشحلا ىف هنع لداجتو

 بهاذم ةعبس ىلع ىطسولا ةالصلا ىف اوفلتخا ثلاثا ةلأسملا)

 امنإو « ىه ةالص ىأ اهنأ انا نيبي لو ؛ هيلع ةظفاحماب رمأ ىلاعت هللا نأ ( لوألا لوقلاف)

 ىنَظ قيرطب وأ « ىعطق قيراعإ اهنيب ىلاعت هنا : لاقي نأ امإ ناكل كلذ نيب ول هنألل نيبي مل هنا : انلق
 :رتاوتم ربخ وأ ٠ عطاق رخآ قيرطب وأ :ةيآلا هذ نوكي نأ اما هنايب نال لطاب لوالاو

 ةيالا ىف: نبل و. ننس تاؤاصلا# ددعا نال !,ةياإلا هذه الصاع: نايبلا نكي نإ شن

 > انت. نأ تاولصلا كلت نماةدحا ولك ىف نكمأ كلذ ناك اذإو ا! اهي اشم 1

 كلذ« نتاوثم نيج قحوأ ا ئرخأ هاى لضم ناكر لاطي نآلاما زر لا

 قيرطلا نرآل . زئاج ريغف سايقلاو دحاولا ربخ وهو ىنظاا قيرطلاب هنايب امأو ٠ دوقفم
 ةالصلانأ نيبي مل ىلاعت هللا نأ تبثق « كلذك تسيل ةلأسملا هذهو : تايلمعلا ىف ربتكم نظلل دنفملا

  اهنيبي ل ىلاعت هنأ عم . ديكوتلا ديزعب اهصخ امل ىلاعت هنأ هيف ةمكحلاو : اولاق مث ؟ ىه ام ىطسولا

 لاول تنعن لع لكلا ءاذأ ىلإ ابعاد كلذ ريضتف ء نطتسولا ضااجتا اييدو ةالط رك ىف ال

 :ةعمجا موب ىف ةءاجالا ةعاس ئخأو . ناضمر ىف ردقلا ةليل ىلاعت هللا قخأ بسلا اذهو.. ماقلاو

 افئاخ ,فلكملا نوكيل .«تاقؤالا ىف تؤملا تقوب قآخأو ؛ ءاممألا عينج ىف ظعالا ه- مسا نخأو



 ةيالا «ىطسولا ةالصلاو تاواصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هلوق روك

 عما لقأ نأ ثيح نم ةثالثلا ىلع لدي (تاواصلا ىلع اوظفاح) هل وق نال ؛ كلذ ىلع ةلاد اهريسفت

 ؛ راركتلا مزل الإو ؛ ةثالثلا نم ديزأ ءىث ىلع لدي (ىطسولا ةالصلاو) ىلاعت هلوق نا مث « ةثالث

 مضني نأو دب الف ؛ ىطسو اهل سيلف الإو ٠ ةعبرأ نوكي نأ عنتم دئازلا كلذ مث , همدع لصاللاو

 ةلاد ةيآلا هذبف ؛ةسمخ نوكي نأ كلذ لقأو ؛ طسو عومجملل هب لصح رخآ ددع ةثالثلا كلت ىلا

 ذأ نأ اكيد مي اقإ لالدتسالا اذه نأ معاو « قيرطلا اذهب ةسؤلا تاواصلا بوجو ىلع

 ليلدلاب ١ كلذ نينو« ةليضفلا بَيَشِب نطساو نوكن' ام.ال ةددعلا ف ىطّبو نوكن ام لطسولا نم

 ىلع لدت ال اهنكل , سزلا تاولصلا بوجو ىلع تلد نإو ةءآلا هذه نأ الإ « ىلاعت هللا ءاش نإ

 عبرأ تاقواألا ليصفت ىلع ةلادلا تايآلاو . اهتاقوأ

 تانآ نس ةيآلا هذهو (نوحبصت نيحو 0 نيد هللأ ناحبسف) هلوق ( لوألا ةيآلا

 برغملاةالصوب دارأ ء نوسمتني> هلل اولص هانعم ؛ هللا اوحبس ىأ (هللا ناحبسف) هلوةف ٠ تيقاوملا

 (نوروظت نيحو) رصعلا ةالص هب دارأ (ايشعو) حبصلا ةالص دارأ (نوحبصت نيحو) ءاشعلاو

 رهظلا ةالص

 لدف الاوز كولدلاب دارأ (ليللا قسغ ىلا سمدشلا كولدل ةالصلا متأ) هلوق 4 ةيناثلا ةبآلا)

 حبصلا ةالص دارأ (رجفلا نآرقو) لاق مث . ءاشعلاو ؛ برغملاو ء رصعااو « ربظلا ةالص هيف

 حبسف ليللاءانآ نمواهب ورغ لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حبسو) هلوق « ةثلاثلا ةيالازإل

 نكن امانامزلان لل 5 لد !تاواصلا لع لادن ةيآلا هذه : لاق نم سانلا نم (رابنلا فا رطأز

 نيتظفللا نيتاه ىف نالخاد راهنلاو ليللاف « ام.ورغ لبق وأ سمشلا عولط لبق

 : راهنلا ىفرطب دارملاف (ليللا نم افلزو راهنلا ىفرط ةالصلا مق و) ىلاعت هلوق «ةعبارلا ةيالازإ

 بوجويىف هب كسمتي مهضعب ناكو ؛ ءاشعلاو ؛ برغملا (ليللا نم كل هن را حببصلا

 ةئالثلا هلقأف عمج افاز ظفل نال ءرتولا

 ىنعأ ٠ اهطئارش عيمج ىلع ةظفاحلاب رمأ . ةالصلا ىلع ةظفاحماب رمآألا نأ ملعا «ةيناثلا ةلأسملا)

 عيمج ىلع ةظفاحماو ٠ ةلبقلال ايةّتساو « ةروعلا رتس ىلع ةظفاحملاو , ناكملاو ؛ بوثلاو ؛ ندبلا ةرابط

 بولقلا لا عأنمكلذناك |وس ٠ ةالصلا تاالطب مم 0 نع ان ردح الأ 0 ةاظفاحل 0 4 ةالصلا ناكرأ

 دوصقملاىهاهناف ةينلاةياعر . ةالصلاىف رومألا ممأو . حراوجلا لامعأ نم وأ ؛ ناسللا لاعأإ لف زىأ

 اظفا ناك هجولا اذه ىلع ةالصلا ىدأنف (ىك ذل ةالصلا 1 ىلاغت لاق ؛ ةالصلا نم لبصأللا

 الف الإو ةالصلا ىلع
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 اوه ةيالا (ىطسولا ةالصااو تاولصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هلوق

 ل“ اص الا ا ارا عاما م اك هاجرت !١ يسرا جحا [ ع هاو 2# هام

 سبت دل تصد يكرر ةياصلاو تاراصلا ا

 ل اف « نس وهف هقح كرتب حمس نم نأ : لواللا ::نيهجوا كاذك رمآلا ناك

 عنصلا اذه نأ : ىناثلاو . هلازأو باقعاا نمهنودوها٠باوثااكلذب قنباوثلا قحتساررمو فانا

 دعبأ ناك. هبرلااب رقت ضرءمهلوهوهق< ممسنمنأل : ةقيةملا ىف ىوقتااوهىذلا مظلاك ركل رعد

 علم , دال عرس ماو (.كنيب لضفلا اوسنت الو) ىلاعت لاق مث . قد هل سيلام ذخأ, هريغرلظي نأ نم

 اوكرتت الو. : ىلاعت لاقف ؛ كرتلا هسنم دارملا لب ء عسولا ىف سيل كلذ نآل ؛ نايسنلا نع ىبنلا

 لبق اهقلط اذاف ؛ هب اهبلق قلعتدقف ةأرملاب جوزت اذإ لجرلا نآل كلذو ؛ كدب ايف لاضفالاو لضفلا

 عفتنا نأ ريغ نم ارهم ال لذبي نأ لجرلا فلك اذإ اضيأو ؛هنم امذأتل بيس كلذ راص سيسملا

 نع يذاتلا كلذ ليزي لعف لا امهنم دجأو لك ىلاعت بدق . اهم هيزاتل ايس كلذ راض ؛ هلا

 كرت ىلا ةأرملا بدنو « ةيلكلاب اهيلا رهملا لسي نأب اهيلق بيطي نأ ىلا جوزلا بدنف ء رخآلا بلق
 هللا نا) لاف « ةمولعملا ةداعلا ىلع ديدهتلا ىرجم ىرحب امب ةيآلا مخ ىلاعت هنا مث , ةيلكلاب رهملا

 (ريصب نوامعت امب

 نيم عبارلا ملا

 ةالصلا .-

 ( نيتناق هلل اوموقو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاحإل ىلاعت هلوق

 * عئارش نم مل حضوأو ؛ هنيد ملاعم نم نيب ام نيفلكملل نيب امل ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا

 7 نم اف 0 ةالصلا نأ : اهدحأ : هوجول كلذو تاولصلا ىلع ةظفاحم اب كلذ دعب مثرمأ

 لاوزو ؛ىلاعت هللا ةبيه نم بلقلا راسكتا ديفت عوشخلاو.عوضخلاو دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو

 ىرم الطفل لاق ايي هيهانم نع ءاهتنالاو ىلاعت هللا رماوأل دارقنالا لوصحو « عبطلا نع درقلا

 تااوثلا زأزو « ةيدؤيعلاةلذو:ةشاوب لا ةلالخخادشلا زككذت ةالضلا نأ: قانلاو د راكب رواختللا ف

 ثلاثلاو (ةالصلاوربصلاب اونيعتسا) لاق كلذلو « ةعاطلل دايقنالا هيلع لبسي كلذ دنعف « باقعلاو

 الصلا ركذب كلذ عبتأف . ايندلا حلاصمب لاغتشا ةدعلاو قالطااو حاكتلا نايب نم مدقت ام لكذأ

 لئاسم ةيآلا ىفو ؛ ةرخآلا لاصم نم ىه ىتلا

 ىف نحن ىتلا ةيآلا هذهو , ةبسخ ةضورفملا ةالصلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ (ىلوالا ةلأسملا)
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 ةيآلا «ىوقتلل برقأ اوفعت.نأو» ىلاعت هلوق ١6

 هيعسب و ىلولارايتخاب وفعلا لوصحنوكير يدقتلا اذه ىلعو « ىلولا ىأر ىلا ةيلكلاب هضوفت لب « هيف
 ظ ءايل وألا ىلا وفعلا فيضأ,بيسلا اذهلف

 ةدقعلا : انلق , حاكنلا ةدقع ال حاكنلا دقع ىلولا ديب ىذلا : مللوق ىهو (ةيناثلا ةجحلا امأو)

 امنإةدوقعملا كلت نكلةدوةعملاىه ةدقعلانأانءلس (حاكنلاةدمعا ومزعتال و) ىلاعت لاق دقعلامب دار يدق

 ىلولا دب ىفحاكتااةدقع تناكف ءاناذتاىولا دي ىفحاكناادقعناكو , دقعلا ةطسأوب تن وكس: وت اصح

 هراثآ نمو دقعلا جئاتن نم اهنوك ةطساوب ًاضيأ

 نأ : هباوجخ . هسفنل حاكتلاةدةعدديب ىذلاةيآلا نم دارملا نا : هلوق ىهو 4( ةثلاثلا ةجحلا امأو)

 داربالف . ضفخلاوعفرلاو ىهنااو سمآلا هدب ىف نالف : ليق اذإ هنآل . ظفللا هيضتقي ال دييقتلا اذه

 اره |ذكادت 1 ع ىبئاو ةرزع رم مدي ىف نأ دارملا لب 'ءهسفن ينو هلت مآ هديا يذلا" نأ هب

 كلذو ؛ لولابالإ حاكتلا زوجي ال هنأنايب ىف ةبآلا هذهب كسمتي نأ ىعفاشلل 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 جوزلا اما (حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ) هلوق نم دارملانأ ىلع اوعمجأ نيرسفملا روهمج نآل

 بجوف « حاكنلا ةدقع ىلع ةتبلا هل ةردق ال حوزلا نأ انيب امل ؛ جوزلا ىلع هلمح لطبو ؛ ىلولا اماو

 ىلؤلا ىلع هلمح

 ىمنااو رمآلا هديب : ليق اذإ هنالرصحلا ديفي اذه(حاكنااةدقعهديب) هلوق :لوقنف اذهتبث اذإ

 حاكنلا ةدقع ىلولا ديب انهه اذكف « كريغل ال ىأ (مكت,دوكل) ىلاعت لاق ؛ هريغ ديبالهديب هنأ هانعم

 بواطملا وه كلذو ؛ حاكتلا ةدقع ةأرملا ديب نوكي نأ بجوف كلذك ناك اذإو « هريغ ديب ال

 ملعأ هللاو

 : لئاسم هيف ( ىوقتلل برقأ وفعت ناو ل ىلاعت هلوق

 عم اوعمتجا اذإ روكذال ةبلغلا نأ الإ  ًاعيج ءاسنلاو لاجرال باطخ اذه « لوألا ةلأسملا)

 كن الف ظفللا ىفامأ  ىنعملا فو ظفللا عرف ثينأتلاو « لصأ ةروكذلا نأ بيلغتلا ببسو  ثانالا

 ىلع لادلاو « لصاللا وه ركذملا ىلع لادلا ظفللاف ..ةمئاق : لوقتق ثينأتلا ديرت مث . ماق : لوقت

 0 تالا اذبلف ؛ ثاناللناصقنلاو ء روكذلل لاوكلا ن الف ىنعملا ىف امأو ؛ هيلع عرف ثنؤملا

 الم نيك ذتلا كياح 0

 ماللاو «٠ ىوقتلل برقأ وفعلاو : ريدقتلاو , ءادتبالاب عفر «نا» عضوم 4ةيناثلا ةلأسملا

 «ىلإ» ىنعمب

 امنإو ؛ ىوقتلا ىنعم لوصح ىلا برقأ ضعب نع مكضعب وفع : ةبآلا ىنعم (ةثلاثلا ةلأسملا ١)
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 د ةيآلا «حا : اكلا َةَدْمَع هذ ىدلا وفعل وأ» 1 هلوق

 يادار دق وقفل اهملاثو . ةلكاشملا قرا اع رقع هامس : اهناثو :ةبغ اع نقف ةيلاطللا كرت

 ىلاعت هلوق ريسفت ىف لوقلا اذه هجو انني دقو . اوفص اوفع لاملا دجو نالف : لاقي « ليبستلا

 ةلووسلا هجو ىلع قادصلا لكاهيلا ثعبي نأ لجرلاوفع اذه ىلعو (ءىث هيخأ نم هل ع نف)

 كلذ ىلع جوزلانع وفعلا رودص نأب لوآألا لاؤسلا نع ىلولا وه دارملا نأب نولئاقلا باجأ

 ديقملا ىلع قاطملا لمحو ؛ اًكلطمؤفعلا ىلا بدن ىلاعت هللاو ؛ تاريدقتلا ضعب ىلعالا لصحال هجواا

 ةقيقحلا فوفع اذهو ءاربالاوه ةأرملانعرداصلاوفءاا نأى ثلا لاؤسلانعاوباجأو « لصأللا فالخ

 ؟ اوذخ ىمسي تيكلف' ةئاطا رقت" [2رلا نه اراذانطلا امأ

 اًئيش ناّسنأ لغلبس نملك ناكل ؛ لييسلاوه ودعلا ناك ول هنأب كلاثلا لاوس شا

 . كاذك نيل هنأ مولحهو  ةنع اننع هنأ لاعب

 ناو) لجو زع هلوقب مدقتدق جوزلاركذ نأوه ىلولاوه دارملا نأب نيلئاقلل (ةيناثلا ةجحلا)

 ؛ جوزااوه (حاكتلا ةدقع هديب ىذلاوفءيوأ) هلوقب دارملا ناكولف (نهوسمت نأل بق نم نهومتقلط

 هنم دارملا نأ انملع  ةبياغملا ظفلب هنع ربع لب كلذ لعفي مل ايلف : ةبطاخماليبس ىلع وفعت وأ : لاقل

 نم ىذلا ىنعملا ىلع هيبنتلا ةبيغلا ىلا باطخلا نع لودعلا ببس نأب نولوآلا باجأو . جاوزلا ريغ

 امحاكت ةدقع كلم نأبارسبحىذلا جوزلاو مي وأو فعي نأالا : ىنعملاو ؛ وفعلا ف جوزلا بغرب هلجأ

 امصقني الأب اقيقح ناك مرجالف ؛ جوزلا ابقراف اماو قارفلاف ببس اهنمنكي ملم جاوزاألا 0ع

 ابقادص اهل لدكيو اهربم نم

 نال كلذو « حاكنلا ةدقع ةتبلا هديب سيل جوزلا نأوه « ىلولاوه هنأب نيلئاقلل (ةثلاثلا هاا

 نوكي الف ؛ هوجولانم هجوبامف فرصتلا لعهل ةردقالو « ةأرملا نع ايدنجأ جوزلا ناك حاكنلا ل

 هللب . دوجوملا داحياىلع ةردقالو  حاكنلا ل صح دقف حاكنلا دعبامأو ؛ ةتبلا ابحاكنا ىلع ةرذق 1

 نأ تبث املف ؛ حاكتلا ةدقع هتردق ىفو هدي ىف ن وفعلا تبثأ ىلاعت هتلاو ؛ حاكنلا ةلازإلعةردقال

 ىلع ةردق هلف ىلولاامأ ٠ جوزلاا وه دا رملاسيلهنأ تبث «٠ حاكتلا دقع ىلع ةردقالو دي هل سيل جوزلا

 لئالد نع اوباجأ لوقلا اذهب نيلئاقلا نا مث ؛ جوزلا ال ىلولاوه ةيآلا نم دارملا ناكف . اهحاكنا

 جوزلا وه دارملا : لاق نم

 بديلا ةنعئئرخأ و',ةنتغاثملا ليعاهرلات العاقل لا كان ذكأ |رتفلا نافذ (ىلوآلا ةجحلا امأ)

 فو نتامبم.ى نعجر اعإ ءاسنلا نأ رهاظلاو «ءاراتد كرطر ؛ ارا ١

 ضصضرخبلالا ةأامأ ناف 9 زمأت قلغش ام ل5 نأ نماظلاو: !الواألالاوقأ لإ نط اصم نزل

 5 كاك ف 0 27



 ةضيرف نم متطرف ام لاح نهومتقلط

 ناتل أسم هيفف (نوفعي نأ الإ ل ىلاعت هلوق امأ

 لاعف الل ةبصانلا «نا» هيلعتلخد ناو «نوفعي »نم نوألاط قست مل اما (ىلوألا ةلأسملا 2

 ناك اذإ «نوفعي» ىف نونااو « مزجلاو بصنلاو عفرلا هيف ىوتساف . ءاسنلا لف «نوفعب» نآل

 عفرلا ةمالع نونلاف لاجرلا ىلإ ًاد:_ه لعفلا ناكاذإو ٠ ثنملا عمج ريمض ءاسنلا ىلإ ادنسم لعفلا

 . ركذملا عمج ريمض ىه ىتلا واولا طققست مل مك. ثنوملا عمج ريمض ىه ىتلا نونلا طقست مل كلذلف

 ىلا واولا ال «نومندي» ىف لدفلا 1 مه ىتلا وأولا لاجرال لعفلا ناك اذإ «نوفمد» ىف طقاسلاو

 ملعأ هتلاو عملا ريمض ىه

 , رهملا فصنب مهنبلاطي الف نهجاوزأ نع تاقلطملا نوفدي نأ الا : ىنعملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 انيقانتم دا كلكف' قب ١ عتمتسا ا ا ا ا وو

 ناتل سم هيفف 4« حاكذلا ةدقع هديب ىذلا وفءي وأ ل ىلاعت هلوق امأ

 هياع بلاط م 0 لوآلا : نالوق ةيآلا ىف (لوألا ةلأسملا)

 ةفيتخت نبأ لوق وهو يعباتلاو ةباحصلا نم زيثكو + ِتيَسملا نب دعس , مالتلا

 فاتت اح لاوف رهو: ةمملعو دهاججو ؛ نسملا لوق ٌوهاو , ىلولا هنأ (ىاثلا لوقلاو ١

 0000 كنا هر كهتلا رد رهم يع نأ كول سيل هنأ : لوألا : هوجو لوألا لوقلا ةجح

 تاصح دقعع اذاف . حاكتلا دمع وه ىلولا ديب ىذلا نأ : ىناثلا . ىلولا ىلع ةبآلا هذه لمح نكمي الف

 متىقللاو لك ًالاكدةعلاف ردصملا امأو ؛ ةمقللاو ةلك لاك « لوعفملا ىلع لدي ةلعفلا ءانب نآل . ةدقعلا

 ىلاعت هلوق نأ : ثااثلاو . ىلولا دي ىفال جوزلا دي ىف دقعلا دعب ةلصاحلا ةدقعلا نأ مواعملا نم

 سفنلا ىهنو) هلوق نأ اي« هريغل ال هلتبام حاكن ةدقعهديب ىذلا هانعم (حاكنلا ةدقع هديب ىذلا)

 ةتباث ةنجلا تناك« هريغل ال هل تراثلا 0 ل (ىوأملا ىه ةنجلا ناف ىوهلا نع

 امم لخدي نأ لبق اهقلطف ةأرما جوزت هنأ ؛ رعطم نب ريبج نع ىورام : عبارلا . ا نكد

 ةداصلا | 14 ل1 06 !ركايف ةاحضلا نأ لع كدي اذهو , وعلا, قحأ انأ :لاقو , قادصلا لم اف

 جوا ل هرم

 ؛ رهملا لكاهيطعي نأ وه جوزلا نم رداصلا نأ : لوألا : هوجوىلولا وهدارملا : لاق نم ةجح

 000 رب داو نك لوا رالا باجأ : ومع ىستال ةحلاو : ةه نوكي كلذو

 اذاف ؛ اهبلاقاسام فصنب اهبلاطي نأ قحتسا اهقلط اذاف« جورزتلا دنع اهيلارملاقوسي نأمدنع بلاغلا

0001 
00001 ١ 
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 اه ةيآلا «نهوسمت نأ لبق نم نهومتقاط نإو» ىلاعت هلو

 ءىثلا كلذ مدع دنعمدع نإ ةملكب ءىثلا لعق اعملا نأ :اهدحأ :هوجول حوجرم ىناثااو ؛ دوصقملا

 ىلع هانلمحول امأ « هلبق قم ريغ هنال  قيلعتلا ةيضقب لمعلا انكرت بوجولا ىلع هانلمح ولف «ًارهاظ

 (ةضيرف نمل متضرف دقو) ىلاعت هلوق نأ : اهيناثو . هلبق قنم هنآل . قيلعتلا ةيضقب انلمع ؛ طوقسلا

 نكت لف (دوقعلاب اوفوأ) ىلاعت هلوقل لكلا همزارهملا لك مزتلا امل هنآل : هيلعرهملالك ب وجو ىضتتقي
 (تصرلا نجوا اضن] ضيفو لكيلا بوح وا نصتمملا نال . لان جتا! هيون ناي ىلإ يا
 بوجو وهرهاظلا ناك لكلا بوجول ىضتقملا مايقدنع نال . فصنلا طوقس نايب هيلإ جاتحما امنإ

 طوقساانايب ىلع ةيالا لمح ناكف « نايبلا ىلإ جاتحناوه 0 اذه ىف ضعبلا طوقس ناكف ؛ لكلا

 تمدقت دق ررملا لكءاتيإإ بوجو لع ةلادلا ةيآلا نأ : اهلاثو . توجولا نابب لع اهلمح نم لوأ

 نم ىلوأ فصنلا طوقس ىلع ةبآلا هذه لمخ (ًائيش 00 ابار هلوةك

 نوك و « سيسملا لبق قالطلا وه ةبآلا ىف روكذملا نأ وهو : اهعبارو . فصنلا بوجو ىلع اهلمح

 اكاملا ناكالنإف , موق بورجو دست ال ..: ويا ا وفنص طوشسةبعا يدسملا | |[ضار تل

 انيصفتسا امالو ءىكو) طوقسلا نايضإ ناك« فروجولا بساتنامإل «.طوقسلا تدانام الا ف

 فصناا صيصختو ؛ بجاو متْضرفام فصنف : ةيآلا ىنعم نإ : لاق نم مهنم نآل هوجولا هذه ىف

 سيل ةفينحىبأ دنعوهو ؛ باطلا ليلد ثيح نمالإ . رخآلا فصنلا طوقس ىلع لديال بوجولاب
 لاؤسلا اذه عفد ءاصقتسالا اذه نم انضرغ ناكف ؛ ةجحن

 افا شيما تارملازنأ ره نسيملا لف ىدلطلا ش | 501 فر (ةيناثلا ةمدقملا ناب اإل

 ةفينح ىبأ ةجح ؛ هلبق قالطلا دجو دف ناك امهمأو « عاقولا نع ةيانك لعج وأ ديلاب سملا ةقيقح

 (ائيش هنم اوذخأت الف اراطنق نهادحإ متيتآو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو) ىلاعت هلوق

 نع ىبمن ىلاعت هنأ وه : لوألا : نيبجو نم هب كسّملا هجو (ضعب ىلإ كضعب ىضفأ دقو) هلوق ىلإ

 ؛ ةولخلا لبق قالطلا صخ هنأ ىلع انقفاوت نأ الإ قالطلا مدعو قالطاا نيب لصفي لو ؛ رمملا ذخأ

 للعو ٠ نبملا دخأ نع قمن ىلاعت هللاانأ :ىاثلاو ٠ < ءرابلا هلم اه ا ا

 نأ انيلعف . ىلاخلا ناكملا وهو « ءاضفلا نم قتشم ءاضفالاو ,ةواخلا ضو , ءاضفالا هللا

 . رع ترا

 مدقم ص اخلا و . ةصاخ اممانكسمت ىتلا ةيآلاو  ةماع اها وكسمت ىتلا ةيآلا نأ كلذ نع انباوجو

 ملعأ هتلاو ماعلا ىلع

 : ريدقتااو (نهومتقلط) لوعفم نم لاح (ةضيرف نم متضرف دقو) هلوق مة يناثلا ةلأسملا)
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 ل 16+ حا ا ل 2 هم 0 5 2 2 همام 27 يد 60

 را و رول هك ماا هاي زم | نق هما هنا هن 80-0 5 2

 برقا اوفعت ْنَأَو حاكللا ةَدقع هدي ىذلا وفعل د رفأ

 ه_-

 2 ماس © لل ذآ ١ سس هده

 (7ما/» ريصت م ام 21 نإ كس ّلضقلا 1 و ا

 عطقلا ىلع بصن : ليقو . فرظلا هيف لماعلاو « ةفرعم هنآل

 راع دولا نأ تنفرد هوب 7 هصيصخت ببس قف ( نينسحما ىلعإل هلوق امأو

 0 ملسم وبأ لاق : قاثلاو (اهاشخ رم رذنم تنأ امتا) هلوقك : ناببلا اذهب 0

 ةريقلا نال كيرالا رككلف ككل“ اه نسا و ؛ ةقيراعو ناك ديف ناسا نم 5

 ةعاط ىلإ ةعراملا ىف مبسفنأ ىلإ (نينسحلا ىلع ًاقح) تلاثلا . نينمؤملا قيرط وه تركذ امب

0 

 متضرف ام فصنق ةضيرف نحل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإل ىلاعت هلوق

 مكتبي لضفلا اوسنتالو ىوقتلل برقأ اوفعت نإو حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ

 2 ر يصب نولمعت ام هللا نإ

 ريغةقلطملا ىف ملكت ؛ رهم اهل ضرفي مل اذإ ةسوسمملا ريغ ةقلطالا كح ركذ انمل ىلاعت هنأ معا

 لئاسم ةيالا ىو « رهم ال ض رف دق ناك اذإ ةسوسمملا

 ةحيحصلاةولخلا : ةفينح وبأ لاقو : رهمارر قتال ةوللا نأ ىفاشلا بهذم « ىلو ألا ةلآسملا)

 ىسحلاف . ىعرش الو ىسح عئام كانه سيلو اهب اولخي نإ: هفحصلا ةولخلاب ىغياو ب روملا رقت

 0 تر اع افلا و داما ناك ”نإنو تلاث'اميعم وك وأ «٠ ضرملازو.نرشلاو ق'رلا :!اوح

 ىفاشاا ةجح . القنوأ اضرف ناكءاوس قلطملا مارحالاو ضرفلاةالصو ضرفلاموصو سافنلاو
 00 زا قلما“ لاك قالطلا اجو بهو“ لهملا تفصن طوةنم تجوث لتيعالا لصق قالطلا نأ

 رمل كف كم وةسشإ لولا

 نمل متضرف دقو 00 لبق نم نهومتقلط نإو) ىلاعت هلوق (ىلوآلا ةمدقملا نايبز

 مت ) رخآ رامضا نم دبال لب امات اين املك نب سي مل (متضرفام فصنف) هلوقف (ةضرفأو فصنق ةضيرف
| 

 وهلوالاو كل 0 فصاق) رمضن 2 ) طقاس( مت ر فام فصخق) رمضننأ أماف 1 ماللكلا
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 4١ه ةيآلا «فورعملاب اعاتم» ىلاعت هلوق
 1 ل ا ا م ممل ا

 + (نوعسوملاانأو) كلاعت هلوق 'هنماو ,هنلغ هعلساو ىأ اذك هعسوأ : لاقتو : هلاك كلت ار لكلا راق"

 لقملا وهو هرقف نم قيض ىف ىذلا رتقملاو « فاضملا فدخل ؛ هتقاطو ةناكمإ رّدق ْىَأ (هردق) هلوقو

 : رفقا اذإ فأر( راقب

 ؛لادلا نوكسب (هردق) مداع نع ركب وبأو ورمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق 4( يناثلا ةلأسملا)

 هنوردقي مهرمأ موقلا ردق : لاقي . ردقلا ىناعم عيمج ىف ناتغل امهو ؛ لادلا حمتفب هردق نوقابلاو

 , ًأردق هردقيو هردقي قزرلا هللا ردقو . قيطت ام ردق كسأر ىلع لمح او ؛ اذه ردق اذهو ؛ ًاردق

 كيرحتلا هيف زوجي اذه لك: ةردق هيلعردقأ رمآللا ىلع تردقو . ًاردقهردتأ ءىثلاب .ىثلاتردقو

 ىلاعت هللا لاق , اذك ردقبو اذك ردقب هتمدخو ءردقلاو ردقلا ىف نومصتخي مث : لاقي ؛ نيكستلاو

 انإ) كلذكو . ازئاج ناكل كر> ولو (هردق قح هللا اوردق امو) لاقو (اهردقب ةيدوأ تلاسف)

 زاج ففخ ولو (ردقب هانقلخ ءىث لك

 ةعنملا دقت نأ ىلع لدي (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع) ىلاعت هلوق نأ (ةثلاثلا ةلأملا
 رتقملافلاخعسوملا نأ نيبو ؛ تاجوزالىلاعت هللا اهبجوأىتلا ةقفنلاكامنالو  داهتجالا ىلإ نضوفم

 ؛ ةعنقم رتقملا ىلعو . امهرد نوثالث طسوتملا ىلعو . مداخ عسوملا ىلع بحتسملا : ىعفاشلا لاقو

 زاج ىدأ ردق ىأو « ةعنقمابلقأو ٠ مداخ ةعتملا رثك أ :لاق هنأ امهنعهللا ضر سابع نبا نع ئور

 نال : لاق . لخلا ريم. فصن' لع دازتال ةعتللا ةقدح اونا :لاقو ٠:١ ةلقلاو ةراقشلا ل1

 ةدايد اهلا تح ملل م“ اهلا نيب لاىقلا لاح سس ريل ا الا و نا ا
 ؛ لثملا هم" بفضن "لع 'ةدابذ “سل ن اللفا لوختلا ا لكبف اهقلط اذإ للا ف 0

 . ملعأ هللاو « ىل

 : ناتلأ م هيفف «فورعملاب اعاتمإ) ىلاعت هلوق امأ

 اوفلتخام“ «رقفلاو ىنغلافجوزأا لاح ردق لعن وكي نأبحب هنأةيآلا ىنعم«ىلوآلا ةلأسملا)

 ىزارلا ركب وبأ لاق طقف جوزلا لاح ربستعي نم مهنمو . ىضاقلا لوق وهو ؛ اهلاح ربتعي ند مهن

 0 وأ جتحاو ةيففناا"فكلإدك 0 لئلا ريم قل حلا لل ريتعي : ةعتالا ىف هللا همحر

 سيل هنال املاح ىلع لدي كلذ ناف (فورعملاب) هلوةب ىضاقلا جتحاو (هردق عسوملا ىلعو) هلوقب

 ةعيضاولاو ةفئرشلا نس ىرس نإ 1

 نص (افحر ر ن(فررسملا ا هلا 0 عر مر ةيناثلا ةلأسملا ١

 هردق نم لاخلا 0 بص 5 لق 0 ىلعا 2هح كلذ قح 9 مهيلع امجاو اعات د ُْىل اعاتل



 00007 وللا

 0 ةيآلا عهردق عسوملا ىلع نهوعتمو » ىلاعت هلوق /.١

 نيب ريدقلاو , سيسلا مدع دنعربمال هنأ نيب امل لامتهأ معاف (نهومتمو) لاعت وق مآ ٠
 قو (جحلا ىلإ ةرمعلاب عتم نف) هلوق ىف مدقت دق ةعتملا ظفل ريسفتو ؛ ةبجاو امه هعتملا نأ

 لئاسم ةيآلا

 ةقلطملا امأ ؛لوخدلا دعب ةقلطمو ؛ لوخدلا لبق ةقاطم . نامسق تاقلطملا (لوألا ةلأسملا))

 ضرفدقناكن او ؛ اهيف نمت ىتلا ةيآلا هذهب ةعتملا اباف رهم اهل ضرف نكي مل نا رظني لوخدلا لبق

 ةبجاو تناكولو « ةعتملا ركذي لو ؛ ربا فصن اهقح ىف بجوأ ىلاعت هللا نآل ؛ ةعتم الف امل

 ؛ ملا فصن اهبسل اهب لخدي ملو امل ضرف ىتلا الإ ةعتم ةقلطم لكل : رمع نبا لاقو ؛ اهركذل

 ىف لاق : نالوق هيف « ةعتلا قحتست لبف ء ضرفي مل وأ امل ضرف ءاوس لوخدلا دعب ةقلطملا امأو

 « لوخدلا لبق ضرفلا دعب ةقلطملاك ربما قحتست اهناأل ءامل ةعتم ال : ةفينح وبأ لاق هبو ميدقلا

 ؛ ىلع نب نسحلاو, ؛ مالسلا هيلع بلاط ىلأ نب ىلع لوق وهو ءةعتملا امل لب : ذيدجلا ىف لاقو

 (نكعتمأ نيلاعتف) لاعت لاقو (فورعملاب عاتم تاقلطمللو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو . رمع نباو

 « سيسملا لبق ضرفلا دعب ةقلطملاك سيلو . ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم لخد ءاسن ىف كلذ ناكو

 تقحتسا لوخدلادعب ةقلطملاو . ةعتملاقحتست لف ضوع ةحابتسا ةلباقمب ال قادصلا تقحتسا اهمال

 قارفلاب شاحالل ةعتملا امل بجتف عضبلا ةحامتسا ةلباقم قادصلا

 ىعشلاو حيرش لوق وهو . ةبجاو ةعتملا نأ ةفينح ىبأو ىعفاشلا بهذم « يناثلا ةلأسملاإل

 كلاملوق وهو ؛ ةبجاو اموري ال اوناك مهنأ ةنيدملا لهأ نم ةعبسلا ءابقفلا نع ىورو ؛ ىرهزلاو

 ىفوأ نمل اكلم لعجل (عاتم تاقلطمللو) لاقو . باحيالل رمألا رهاظو (نهوعتمو) ىلاعت هلوقانل

 ناسحالاب اب نم اذه لع (نيئسحلا ىلع اةح) ةيآلا رخآ ىفلاقىلاعت هنأ كلام ةجحو . كلملا ىندم

 هنا : لاقي ال هادأف نيد ءادأ هيلع بجو ناف ءابجاو نكي مل اذإ ناسحا لعفلا اذه :لاقي امناو

 اتارللاو بروج ولا مدع لع لدب اذهو (ليدس نم نينسحملا لع ام) ىلاعت لاق اضيأرو ٠ نسحأ

 « ىلع»ةملكب هرك ذف (نينسحملا ىلع اقح) لاق ىلاعت هنآل  انلوق ىلع لدت اهومتركذ ىتلا ةيآلا نأ هنع

 بوجولا لب بدنلا هنم مبفي ل. نالف لبع قح اذه : لبق اذإ هنالو « بوجولل ىهو

 اذهلو , بي رق نع ايضقنم لب قاب ريغ اعافتنا هب عفتني ام عاتملاو ةعتملا لصأ (ةثلاثلا ةلأسملا 9.

 ثبل ةلقو ةعرسب هعاطقنال ًاعتمت ذذاتلا ىمسيو « عاتم ايندلا : لاقي

 : لئاسم هيفف (هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلعإل ىلاعت هلوق امأ

 ملل لحل سو لاقي + ءانعا م ةعس ف ثرك يذلا ينغلا (عسوملا) (ىلوألا ةلأسملا)



 5 : ا ا ب

 ١1 ةيآلا «ةضي رف نهل اوضرفت وأ» ىلاعت هلوق
 وه ةيآلا لوأ ىف قنملا حانجلا نأب عطقلا بجوف ربملا موزل وه نيرمآلا نيذه دحأ دنع تبي

 سيسملا لبق نوكي ىذلا : امهدحأ : نيمسق لع سيلا لبق ءاسنلا قيلطت نأ : ىناثلا . رهملا موزل

 ازددت دلو سيسملا لبق. نوكي ىذلا : قائثلاو يالا هذنه ىف روث دملا وهز نمل اد ل

 نهوسمت نأ'لبق نم نهومّقلط نإو) هلوق ئهو . ةيآلا هذه دغب ىتلا ةيآلا ىف روكذملا وهو:رهملا

 كلذل لباقملاك مسقلا اذهو . ضورفملا فصن نيج مسقلا اذه ىف هنأ مث (ةضيرف نحل متضرف دقو

 بجو رهملاموزلوه انههتبثملا ناكاملف ؛ انههتبثملا وه كانه قنملاحانجلا نوكي نأ مزايف ؛ مسقلا

 ملعأ هللاو رهملا موزل وه كانه ىنملا حانجلا : لاقي نأ

 نوكت ةيآلا هذهو. ةعبرأ تاقلطملا ماسقأ نأ ةيآلا هذه ريسفت لوأ ىف انركذ دق انأ ملعاو

 دنعوأ سيسملا دنع الإ ربمال : ةيآلا ريدقت راض امل هنأل ءاهنم ماسقأ ةثالث مكح نايب ىلع ةلمتش»

 ىتلا نأ لفدعاو : نوملا:انحل بج ال اذ اتضو رقم الو ةسو+ نكت عيل *نأ هلم كفر ::رالجلا

 لِ :ةموللع ن وكن الواظاطوارفل ناوقلع قلاو اطفي ا ضو رو الر اغلا دلال

 ةنالثلا ماسقألا هذهكح نايب ىلع ةلمتشم ةيالا هذه نوكتف : رهملا امهنم ةدحاو لكل

 ةءالاىزوكذم ةمكحت ناسفة /انمل انضورفهاو ةساؤسن ناوكست' ىلا ىهو « عبارلا مسقلا امأو ١

 ماقلاب ةعبرالا ماةآللا هذه كح نايب ىلع ةلمتشم تايآلا هذه نوكت ريدقتلا اذه ىلعو . ةمدقتملا

 كلذ ىلع هلل داو تاملكلا فئاطل نم اذهو

 ريغب حاكتلا دقع نأ ىلع لدت ةرآلا هذه : جاجزلاو مصآلا ركب وبأ لاق ( ثلاثا ةلأسملا)

 لعاب 1 ناب امأ :ةحصلا لع لدن ابنكل ناوجلا لع لدن“ال ابنا : ضاقلا لاقاو< دئانجأ زيها

 اهنا امأو . ةمزال ةعتملا نكت و ؛ اعورشم قالطلا نكي ملأ حيك نكي مول هنأ هن الف ؛ ةحصلا

 ؛ مارح ضيحلا نامز ىف قالطلا نأ ليلدب ء زاوجلا ةحصلا نه مزليال هنالف « زاوجلا ىلع لدت ال

 اما 11 : سم وب ل 0 هذهىى ل مم دأ رلانأمل 6 اوقفتا « ةعبارلا 0

 مع ءأهنباو هين ويطاختي مف ظ ل ارا  |ىفدامعللأ انعم اهلا نع( (نهو هس )هل وقب ىلا عاى

 ؛هسفن لع هبجوبي رهملانم 0 اهل ردقي ىنعملاف / ةضيرف نمل اوضرفت وأ) ىلاعت هلوق امأ

 ا انه «وأل نأ يرسملا نم زنك 53و : دقت وه ةحللا ف 0 0

 + هاتصخلااعف تامأت اذ قنا /ناوذيز وار 0 ةضي رف نمل اوضرفت لو نهوسمت ملام

 ملعأ هللاو ًامطق أضخم. كفلكتوي 0 اة 1ةياحأ



 ةيآلا «نهوسم# ملام» ىلاعت هلو ١

 هلوقكو (نّثمطي 0 هلوقك « لعاف نود لعفب ىنعملا ىلع ءاج ىنعملا اذه ىف ظافلالا رثكأ نالو

 ىف لديو ؛ لجرلا لعف كلذو . نايشغلا:: سملا اذه نم دارملا اضيأو (نهلهأ نذاب نهوحكناف)

 لبق نم) ىلاعت هلوق نم راهظلا ىف ءاج ام امأو « نايسشغلا سملا اذه نم دارملا نأ ىلع ةيناثلا ةيآلا

 أرق نم ضعبو ٠ رابظ'ا ىف مارح ىهو . عاما ريغ ىه ىتلا ةساملا هب دارملاف (اساهتب نأ

 « لعنلا تقراط : هلوقك ؛ لعف هب دارب دق لعاذ نال (نهوسمت) ىنعمب هنا : لاق (نهوشامت)

 ريثك وهو . صالا تبقاعو

 مدعإ طو رشم قلطملا نع حانجلا قننأب رعتشم ةيالا رهاظ : لوي نأ لئاقل (ةين املا ةلأسملا)

 سينما دعب اًضيأ هيلع حانجال هناف كاذك سيلو سيسملا

 اذهو « اقاطم سيسملا لبق قالطلا ةحابا ىلع ةلاد ةبآلا نأ : لوألا : هوجو نم هباوجو

 ربطلاىفالو ؛« ضيحلا نامز ىف سيسملا دعب قالطلا لحب ال هناف ء سيسملا دعب تباث ريغ قالطالا

 قالطالا لع قالطاالحو ؛ قالطالا لع قالطاا لح ةيآلا ىف روكذملا ناك ابلف ؛ هيف اهعماج ىذلا

 ظفللا رهاظ حص . سيسملا مدع طرشب الإ تش ال

 «ىذلا» ىنعمب (نهوسمت لام) هلوق ىف «ام» نأ : مبضعب لاق باوجلا ىف «ىتاثلا هجولاإل

 0 1 مسا «امد نأ الا , نهوسمت مل ىناللا ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج ال : ريدقتلاو

 لاؤساا لازف . أطرش «ام» ظفل نوكي ال ريدقتلا اذه ىلعو ؛ ددعلا الو , بارعالا هيف نيس الو

 ؛ هلوقأ ام ىلإ عجري هلصاحو ٠ هللا همحر لافققلا هلو> رودي ام باوجلا ىف (ثلاثلا هجولا)

 ءاسنلا متقاط نا مكيلع ربم ال : ةيآلا ريدقتف ؛ رهملا موزل « ةيآلا هذه ىف حانجلا نم دارملا ناك

 ادقف اذاف : رمال نب ده دحأل الإ ربملا بحجب ال : ىنعم ؛ ةضيرف نحل اوضرفت وأ نهوسمن ملام

 ؛ ربم ال هانعم (حانج ال) هلوق نأ نايب ىلإ جاتحن انأ الا رهاظ مالك اذهو ء ربا بحي مل ًاعيمج

 ََُش 0 هيلا ريصملا بجوف هيلع لد ليلدلاو ٠ لمتحم رهملا ىلع حانجلا ظفل قالطا : لوقنف

 و. اهلقثلت لام اذإ 07 هل ع 7 لّقثلا وه ةغللا ىف حانجلا ل لصأ نأ وبف لامحالا

 3 كاد (مهاقثأ عم الاقث مهلاقثأ ن ن1 | لاب لاق, لعتلا نم ةيفا ا اعاج ني

 : انلق انما و “ذل لمح ظفللا 5 تبثف « احانج ناكف ؛ لقث لاملا ءادأ موزلو : لقثلا وه حاتجلا

 ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانج ال) لاق ىلاعت هنأ : 0 نيبجول دارا وه هنأ لع لذ ليلدلا نا

 ا وأ سيسملا امِإ ىهو « ةياغ ىلإ ادودخم حانجلا ىن (ةضيرف نمل اوضرفت وأ نهوسمت ملام
 ىذلا حانجلا اذن 7 ) يره نيذه كل لوصح ددع حانجلا كلذ تش نأ بج وو - ريدقتلاو



 ١ ف ةيألا عاد ملام» ىلاعت : ال

 ىلوأ حيحص حاشا ةءوظؤلا للا لثلا رهم امل ةببشلاب ةءطوملا نأ ىلع ةعمج مالا ن'الكلذو

 اذه نع ربعي نرأ نكميو . ةيآلا هذه نم دوصقملا ىلع هيبنت ميسقتلا اذهف ٠ محلا اذه

 َّك امإ:لدبلا كلذ مث مث ؛ لاح لك ىلع الدب بجوي حاكسن || دع نا : لاقيف ؛ ئرخأأ ةرايعب د

 اذهو « هلك رقتسا لو دلا لصح ناف وكف لدلا ناكن اف“ زوك ذه: ريغ ل انك

 فصن طقس لوخدلا لصح مل ناو « ةيآلا هذه لبق ىلاعت هللا نهركذ ىلا تاقلطملا ركح وه

 هذه بيقع ءىجت ىلا ةيآلا ىف ىلاعت هللا نهرك ذ ىلا تاقلطملا مكح وه اذهو ؛ قالطلاب روكذملا

 اهنكح ىلاعت هللا ركذ ىتلا ةقلطملا هذه وبف لوخدلا لصحب مل ناف ًاروكذم لدبلا نكي ملناف  ةيآلا

 صح ناو ..ةحتملابابهل هيلع تحي و .٠ اهيلع داع الو, : امل رم ال د: آ ابك و 000

 املو ؛ لثملا رمم مف بجاولا نأ ىلع اوةفتا مهنأالإ ؛ تايآلا هذهفف روكذم ريغ اهمكخل لوخدلا

 ريسفتلا ىلإ عجرناف ميسقتلا اذه ىلع انين

 ًاريثك نأ ملعاو : زئاج قالطلا نأىف ضن اذهف «ءاسفلا مقلط نا يلع حانجال ) ىلاعت هلوق امأ

 حانجال) هلوق نآل : اولاق ؛ مارحب سيل ثالثلا نيب عما نأ نايب ىف ةبآلا هذبب نوكسمتيانب احصأ نم
 لاقيف اهنم ثالثلا ءانثتسا حصي هنأ ليلدب , تاقيلطتلا عا ونأ عيمج لوانتي (ءاسنلا متقلط نا مكيلع

 : اولاق « حانجلا تبثي كانه ناف تاقلط ثالث نهومتقلط اذإ الإ ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانجال

 لوانتي (ءاسنلا متقلط نا مكيلع حانجال) هلوق نأ تبثف ؛ لخدل هالولام جارخا ءانثتسالا مكحو

 كلذو . فيعض ىدنع لالدتسالا اذهو عملا لاحو دارفالا لاح ىنعأ . تاقيلطتلا عاونأ عيمج

 ىف هلاخدإ هب لمعلا ىف ىفكيو ء دوجولا ىف ةيهاملا هذه ليصحت ىف نذالا ىلع ةلاد ةبآلا نآل

 لاق اذإ هنا : انلق اذدهلو. راركتلا ديفراإل قلطملا رمالا نأ: القت اذهطو؛ةدحاو وا

 ظفالا اذه نأ تدثف ؛ طقف ةد>اولا ةرملا ىلع نيملا تدقعنا قلاط تنأف رادلا تلخد نا : هتأرمال

 راركتلا ديفيال هناف رمألاب اذه لكشي : لوقنف هوركذ ىذلا ءانثتسالا امأو . عملا ةلاح لوانتيال

 مويلا ىف الإ مصو :ىتالفلا تقولا ىف الإ لص : لاقي نأ حصي هنأ عم « نيققحملا نم قافتالاب
 ملعأ هللاو ىنالفلا

 ناتلأسلا هيفف (نهوسمب ملام إل ىلاعت هلوق امأ

 نوقاللاوباز 0 و.ةلعافملا لعفلالاب(نهوسام )ىناسكلاوةزمحأ أرت(لوألاةلأسملا)

 اضيأواعج ناسامت زهبحاص ندب سعدحاو لك ندب نأ[ قناسكسلا ودرة ( فلآ ١

 (رشب ىنسسملو)هلوق ىلع مبعامجإ نيقابلا ةجحوعامجاوهو (اساتينأ لبق نم) ىلاعتهلوقكلذ لعل د»

 دوذل هاذ )هر



 ص ني ثا رد مد62 هه 25

 ةضيرف نه اوضرفتوا 0 0 ءاسنلا مقلط 3 ! مُكْلَع حانجال

 2ك لا اا رس دع" وا رخل ثقل لا

 لع 5 فورعملا اعاَنَم 1 ًرتقلا لعو هردو ة عسومل ىلع نهوعتمو

 ىر

 »5١« نينسحلا

 هيبنت وهو 0 دحاف 3 قام ملعي هنن" نأ اوماعاو) لاق ديد ةيالا مت 0 مث

 هاك وا رقلا ف قاسزالا"هلكفي ام 1 ق رذحلات جو ةثالعلا و سلا املاع م ىلاثعت هنأ لع

 (مياح روفغ هللا نأ اوملعاو) لاقف ٠ دعولا ديعولا دعب ركذ مأ

 122 تلاثلا مكحلا

 لوخدلا لبق ةقلطملا كح

 نهوعتمو ةضيرف نمل اوضرفت وأ نهوسمت ملام ءاسنلا متقلط نا كيلع حانجال 9 ىلاعت هلوق

 « نينس#لا ىلع اقح فورعملاب اعاتم هردق رتألالعو هردق عسوملا لع

 ركذ دقو اهب الو>دمو امل اضورفم نوكت ىتلا ةقلطملا : اهدحأ : ةعبرأ تاقلطملا ماسقأ نأ معا

 مث مظلا ليبس ىلع ءىث قارفلا ىلع نبنم ذخؤيال هنأ وهو مسقلا اذه ماكحأ مدقت امف ىلاعت هللا

 اا ةقالث نيمدع نأ و هربا لاك نمل نأ نى خأ

 هل لاهو اا الردم الو امل آض و رفق: نروكم الام تاقلظأل[ن م (ىاثلا مسقلاو إل

 فورد هما انك نأ و .ءارهم ان: نسرلا هنأ ,كذرو«, ةيآآلا هاته قلعت هللا

 ىهوابب الوخدمنوكيال نكلو « امل ًاضورفم نوكي ىتلا : تاقلطملا نم 4 ثلاث || مسقلاوإ)

 لآ ال 0 فار ملط إو لاعب و بهباحس مل وق هو .«ةيأزلا هذهادعب ىلا ةيآلا قف ةروكذملا

 ابي لوخدملا ريغ 0 هنأ ِلعاو ( (متضرفام فصنف ةضيرف نك متضرف دقو نه وسع

 لبقنم نهومتقلط مث تانمؤملا مكن اذإ) اذإ) لاقف « ةتبلا اهيلع ةدعال هنأ بازحاألا ةروس ىف ركذو

 نهوعتف اهنودتعت ةدع نم نييلع ركل اف نهودمت نأ

 مكحو ؛ ا ار تال كل ركل و نافرخل رعد نارك ىلا: تاقلاكملا نم( بارلا مسقلا)

 هيلع لاد ىلجلا سايقلا ًاضيأ (نهروجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا اف) هلوق ىف روكذم مسقلا اذه
| 



 ١م ةيآلا «هلجأ باتكتلا غلبي ىت>» ىلاعت هلوق

 (ميل- روفغ هللا نأ اودعاو هورذحاف

 لاق ؛«لاعفألا قم لخف ىلع:باقلا قع نع ةرابع هنأ : ل :اهوجو مزعلا طظفا ىف نأ ملعا

 نمةيالاىف لد اللف 14 لعفلا ىلع أمزع نوكي متم مزعلا أ معاو (هللأ ىلع لكوت تهدزع اذاف) ىلاعت

 اذإ اذك ىلع مزع نالف : لاقيف «ىلع» فرح لعفاا ىلا ىدعي امنإ ظفللا اذهو  لعف رامضا

 هلجأ باتكساا غلب, ىتح اهوردقت نأ حاكتاا ةدقع اومزءت الو : ةيآلا ريدقت اذه ىلعف ء ساقي ال

 2 هيلع موزعملا ىلع مدهتم مزعلا ناف « ةدعلا نامز ف حاكتاا نع ىلا َّق ةغلاملا هنم دوصقملاو

 ىلوأ هيلع موزءملا ىلع مادقالا نع ادك أتم ىبنا نوكي نالف مزعلا نع ىهنلا درو اذاف

 يلع تءج وأىأ ٠ يلع تم زع :لاقب 4 باجبالا نع ةرابع مزعلا نوكي نأ ىىناثلا لوقلا ١

 تامزع نمةمزع» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 2 صخرلا هك نم ال مكازعلا باب نم اذه 5 لاقيو

 ىنعملا اذهب مزعلا ناف كلذلو «همئازع ىنؤت نأ بحت مهصخر ىنوت نأ بحب هللا ناد لاقو «انبر

 زوج ال لوألا هجولاب و « ىلاعت هللا ىلع زئاج

 َّق مزعلا طظفل تاك شل نأ لعمل اللف 2 ارهاظ دوجولا باس باجيالا 3 لوقنف اذه تفرع اذإ

 نيققحلا رثك أ رايتخا وه لولا اذهو : لجأ باتكتلا غلبي ىتح. العف هنم

 نآلل “؛ حاكنلا ةدقع ىلع اومزعت الو : لقي لاما : هللا همحر لافقلا لاق ( ثلاثا لوقلا ١)

 تمزع'“ لوقت 7 حاكتلان دقعي نأن ملعا وم زعت الل ع 5 حاكتلا ةدهع نملع أوم زعل "ع ىنعملا

 اذك' لعفت نأ كلغ

 ادوقعىمست ةحكنالاو دوبعلاو ؛دشلا دقعلا لصأ نأ ملعاف (حاكتلا ةدقعإ ىلاعت هلوق امأف

 لبحلا دقعي مدقعت امال

 كيرتج كيل: :هيمدارملا" لولا ناهي بايكدإ اه ( هلجأ باتكلا غلبي ىتح ل ىلاعت هلوق امأ

 ىنعمف هسفنباتكلان وكي نأ : ىناثلاو : ةيضقنم تراصو  اهرخآ ةضورفملا ةدعلا غلبت : ىنعملاو

 امنإو ؛هتيامنو هرخآ فيلكتلا اذه غلبي ىتح ىنعملا نوكيف (مايصلا كيلع تشو ها هلو كطرف

 نكي 1 كب هناا نم وفنلل ف عقي بتكيام نال «بتك» ظفلب «ضرف» ىنعم نع ربعي نأ نسح

 تب رض ةياغلا قدح نم نال 2 مدقتملا رظحلا عافترا كيف نأ نم كدب لق ةباغ وه «ىح» هلوقو

 هلاوز ىضتق: نأ رظحلل
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 ةيألا «حاكتلا ةدقع اومزعتالو» ىلاعت هلوق . ١

 هر "لاري

 ع 2 م باتكلا عب ىتح - حالا هد اومزعت ايو

 «؟١ه» ملح مي هللا 3 0 و مكسفلأ ام

 ا هللا ىلص ىنل جاوزال ىلاعت لاق  زئاج ريغ ةيبنجالاو ىنجالا نيب هب كلذ ركذ نأ ٍ 1

 : ثلاثلا (ضسدهبلق ف ىذلا عمطيف) يش ثفرلا ىمأ نم نلقتال ىأ (لوقلاب نعضخت الف) سو
 ةدعاؤملا' نإ : لاقو . هجولا انه ىف ىضاقلا نعط انزلاب (أرس نهودعا ونال نكل و ) نسحلا لاق

 ىلوأ ةدعلا لاح بطاخلا هب صتخمام مالكا لمحل ؛ قالطالاب ةمرحم

 : امل لوقيف حاكنلاب ضرعي وهو ةأرملا لع لخدي ناك لجرلا 0

 نوكي نأ : عبارلا . كلذ نع ىبن ىلاعت هللاف . كحاكن ترهظأ كتدع تممتأ اذاف كعماجأ ىنيعد
 اهدهاعينأ : سماخلا . انف ةبيرعونشروي كلذ نآل ةيبنجألا دأرملا لجزلا لاحلي نأ نع اج كلذ

 اهاوس ادحأ جوزتيال نأب

 سيقلا ؤرما لاق عاملا رسلا : لو'الا : هوجو هيفف هب دوعوملا ىلع رسلا انامح اذإ امأ

 لاثمأ» ريثلا دوسبلال فو

 : قدزرفلا لاقو

 فغشملا رويغلا نظام نفلخو اهلها نم الا رارسالل عنا و

 هللا ىضر سابع ن.ألاق ٠ 1 وزأنمالا عاملا قر فئافعنبنأ ىنعي ؛ نم هفغش ىذلا ىأ

 سلال دارا كوك نأ : ناثلا.::ةسعااو ةحبر اللا: كتآ : لوقضاحل هتضن تصر ال دازلبا :اانع

 زئاج هيبس مسأب 0 ةيمست و . هس حاكنلاو ًارس ىمسيءطولا نال كلذو ؛ عاكنلا

 قلع ءىثث ىأب ىلاصت هنأ وهو. لاؤس هيفق (افورعم الوق اولوقت نأ الإ ىلاعت هلوق امأ

 اكسال كنه

 اهعم ةراسملا نع ىهن مث ءضيرعتلاب ةنآلا لاك 0 دال ىلاتكب لأب ك4 اوتو

 ا لا نرالم نأ كلذ: فورسملا لاودلاب اهرزاسي نأ, ةتعتسا ةنيعلاز ةنيرلل اعفد

 كلذل اك ما ةليخا ءاشأللا' :هذنه ركبذ ريصإ . لفكتلاو): انأمقل ماتهالا و .ءاملا

 مكسفنأ ام لعيهلانأ اوملعاو هلجأ باتتكلا غلبي ىتح حاكتلا ةدقع اومزعت الوزإ ىلاعت هلوق



 ١١ ةيآلا «مكسفنأ ىف متتنك أ وأ» ىلاعت هلوق

 امو) هنمو عب سفنلا قو نكلا ىف هتنثك إو كنك : ناتعل هيتس ئأ ا ىعلا تدلك ١ ىف كن لل

 هبيصتال ىح هتنص اذإ ءىثلا. تننك : اولاقف : امهنيب موق قرفو (نونكم ضيبو ممرودص نكت

 جرحدتلا نعزوصم ؛ نونكمضيبو « ةنونكمةيراجو « نونكمرد :لاَقب اروتسم نكي ملنإو : ةقآ

 «.هريغ نع هرتسيو ناسثالا هيفخ ئذلا .ئثلا قف َكاَذ لمعتسي و ١ ترمْصَأ هاتعف تنك انا

 ةافولا ةدع ىف ةأرءلل ضيرعتلا ىف جرحال هنأ ةيآلا نم دوصقملاو ؛ ترهظأو تالعأ دض وهو

 ايف ةبغرلا نم لجرلا هرمضي اهف الو
 ايم ركذبال وءانولا هلك للم نأ نمالاع رظعأ ةيطخلاب نعي رثبلا نإ ١ قيال

 ىرحب ايراج (كسفنأ ىف متلك أ وأ) كلذ دعب هلوق ناك ؛ ةبطخلاب ضيرعتلا زاوج مدق الف

 تاحضاولا حاضيإ

 لاق م, لاحلا ىفحيرصتلا مرحو ضيرعتلا حابأ هنأ هنم دارملا لب متركذ ام دارملا سيل : انلق

 ىلوآلا ةيالاف « لبقتسملا ىف كلذب حرصيس هنأ ىلع هبلق دقعي هنأ دارملاو (كسفنأ ىف متنكأ 9

 هنأ ىلع هبلق دقعي نآل ة>ابإ ةيناثلا ةيآلاو لاخلا ىف حيرصتلل مرحتو : لاحلا ىف ضيرعتلل ةحابإ

 لاقف 2 كلذ حابأ هلجالل ىذلا هجولا ركذ ىلاعت هنأ مْ . ةدعلا نامز ءاضقنا دعب كلذ حرصيس

 ىبتشملا كلذواخي داكيال حاكتلا باب ىف تاصح اذإ سفنلا ةوهش نآل (نبنوركذتس مكنأ هللا لع)

 جرحلا اذه هنع ىلاعت طقسأ قاشلا ءىثلاك رطاخلا اذه عفد ناكاسلف . ىنعلاو مزعلا نم

 كلذ هل حابأ و

 : نالاؤس هيفو . ًارس نهودعاوتال نكلو) ىلاعت لاق مث

 نه: تباوجلا (ارس نهودعاوتال كلور لاحت هلوقأ كردشنملا نأ (لوآلا لاؤسلاإ)

 نهودءاوتالن كلو نهوركذاف نهنوركذتس:كأهللا لع : هريدقت « هيلعزمنوركذتس ةلالدأ فوذحم

 ؟ رسلاىنعمام «ىناثلا لاؤسلا )

 لعا ا ةذغاؤملا ةفض انهشرتسلا' نوكي نأ لمتحف : نداعالاو ربجلاد ص سلا نأ لا

 نهودعاوتالوىنعمىلع . هبدوعوملا ةفصنوكي نألمتحبو . ةيرس ةدعاوم نهودعاوت الو : ىنعم

 .نيريدقتلا ربظأ وهو لوالا ريدقتلا ىلع امأ ًارس هنوك فصوب افوصوم نوكي ىنلا ءىثلاب
 نم ءىثب ةدعاوم نوكت نأ نع ًارهاظ كفنتال رسلا هجو ىلع ةأرملا نيبو لجرلا نيب ةعقاوملاف

 ةيآلال وأ نأ : ىنعملا نوكيف . حاكنل ؛ رسلاىف اهدعاوي نأ : لوألا : تالامتحا انههو . تاركنملا

 عاما ركذب اهدعاوب نأ 5 ىاثلا 5 ةطخلا حيرصتلا نع ع ةيآلا ل 8 ةرظالاب ضي رعتلا ف نذإ



 ةيآلا « كسفتأ ىف متتنك أ وأ» ىلاعت هلوق 3

 ةبغر تملع اذإ اهنا ثيح نم ؛ ابجوز ىلع رمآلا شيودثتلا اببس تراص امبر اهابإ هتبطخ نال
 اذكو ؛ مارح اذه ىلإ ببستلاو ؛ جوزلا قوقح ةيدأت نمعانتمالا ىلع كلذ ابل امبرف بطاخلا

 دتعتو « اهناعلو اهرهاظو اهقالط مصي هنأ ليلدب ٠ ةحوكنملا مكككح ىف اهناذ ةيعجرلا

 ناثراوتيو « ةافولا ةدع هنم

 ىهو ؛ ةيعجرلا ريغ ةدتعملا ىهو حيرصتلاو ضيرعتلا نيبابقح ىف لصفي نأ (كلاثلا مسقلا)

 ماسقأ ةثالث ىلع اضيأ

 زاوج امأ احرصتال اضيرعت اهتبطخ زوجنف ةافولا ةدع ىف نوكت ىلا «لوآلا مسقلاإل

 اهنع وتل هنأ ةرهاظو (ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اهيف مكيلع حانجال) ىلاعت هلوقلف ضيرعتلا

 ا : ىعفاشلا لاقف . يرصتلا زوحبال هنأ امأ «ةبآلا كلت بيقع ةروكذم ةيآلا هذه نآل ء ابجوز

 نأ وهو : كلذ دكؤي ىنءملا مث . هفالخم حيرصتلا نوكي نأ بجو حانجلا مدعب ضيرعتلا صصخ

 ءاضقنا نع رابخالا ىلع حاكسنلا ىلع صرحلا اهلمحي نأ نمي الف ؛ حاكتلا ريذ لمتحال حيرصتلا

 بذكلا ىلإ كلذ اهوعدي الف ؛ كلذ ريغ لمتحي هناف . ضيرعتلا فالخ اهنأ وأ لبق ةدعلا

 بحأ الو : مالا ىف هللا همحر ىعفاشلا لاق ؛ ثالثا قالطلا نع ةدتعملا «ىناثلا مسقلاإ)

 نع ةدتعملا تويشأف  حاكتنلا ف تسيل اهنال زوحي : ءالمالاو محدقلا ىف لاقو . !متبطخل ضيرعتلا

 « ةدعلا رمأ ىف ةنايخلا ةبطخلا ببسب اهيلع نمؤي ةافولا رع ةدتعملا نأ وه . عنملا هجو ةافولا

 امغر سب ةنامكلا اهلك نمي الق ءازقالاب اجدع ىضقنتا انبهاامأ : ربشالاب ىضقنت اهتدع ناف

 ئضقنت نأ لبق ابتدع ءاضقناب رخ نأ ىه ةنايخلا ةيفيكو « بطاخلا اذه ىف

 ابحاكن خسفنا علو ةعاتلا ىهو : 2 َْق ار>اكن امجوزل لح ع نئانلا « ثلاثا مسقلا)

 ةدعلا ىف اهحاكن هل ناك امل هنآل ؛ يرصتلاو ضيرعتلا اهجوزل انبهف : ةقفن راسعا نأ ما في

 ءاضانحلا: .نالوق.ضيرعتلا قو ؛ حيرصتلا هللحال هنأ ىف كشالف جوزلا ريغ امأو ؛ ىلوأ رصتلاف

 جوزلل لحت ةدتعم اهنال لحيال هنأ حصاألا وهو : ىناثلاو . امالث ةقلطملاو ابجوز اهنع ىفوتملاك لح

 ةيعجرلاك اهل ضيرعتلا لحي ملف « اهتدع ىف اهحكني نأ
 دجينم وأ ؛ كيف بغار بر : هلوةكوهو . ريثك ضيرعتلاو : ىعفاشلالاق (ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةليمج كنا : ضيرعتلا ظافلأ نم نيرسفملا رئاس ركذو ؛ ىنردأف تللح اذإو مأب تسل وأ ؟ كلثم

 بغارل كيف ىناو ؛ حوزتأ نأ ىزع نم ناو ؛ ةعفانل كنإو : ةح اصل كناو

 : ءارفلا لاق« رتيسلاو ءافخالا نانك الا نأ لعاف ( كفنأ ىف متنك أ وأ ) ىلاعت هلوق امأ



 ١٠غفر ةبآلا «متضرعاهيف مكيلغ حانج الود ىلاعت هلوق

 هلصأو ؛ حجرأو متأ دوصقملا بناحي هراعشا نأالإ « هدوصقمريغلبع ةلالدالحاصيو ؛«هدوصقم ىلع

 : هيلا جاتحملل جاتلا لوقب نأ هريظنو . هرهظيالو هلوح موه هنأاكهبناج وهو ءىثلا ضرع نم
 : اولاق كلذلو . ميركلا كمجو ىلا رظنالو , كيلع مسال كتتج

 ايضاقت ىنم ميلستلاب كنيسحو

 ةيانكذلا نأ ضيرعتلاو ةيانكلانيب قرفلاو « ديريام هنم حولي هنآل احبولت ىمسي دق ضيرعتلاو

 رنتي نأ نضيازعتلاو . دامرلا”ريثك , داجتلا لي وط نلف : كلاوفكا ( لع رارإ دا كل ك5 نإ

 . كدوصقم ىلع هلمح دكؤت كلاو>أ نئارق نأ الا كدوصقم ريغ لمتحيو كدوصقم لمت امالك

 ةيلجلاو ةيقعلا نسجل هنأ: :كلاوق لئموهو بطلا ةلزنم ردصم ةبطخلا : ءارفلا لاف ةبطخلا 5

 : لاقي نآشلاو . رم الا وه بطخلا نأ : لوآلا : نابجو هقاقتسشا فو سولجلاو دوقعلا ديرت
 لصأ : ىلا ..ابسعنف اياه ارمأ اطاش ىإ 1200 نار لا موقف . قلن اشامىأ كبطغام

 . حاكنلا دّقع ىف بطاخ هنأال .ةبطخ ةأرملا بطخ : لاقي : مالكلا وه ىذلا باطخلا نم ةبطخلا

 هيف جاتحي هنأال « ميظعلا رمأالا :بطخلاو . ظعولاو رجزلاب بطاخ ىأ ةبطخ بطخو
 . ريثك باطخ ىلا

 ًاضيرعت !متبطخ روحت ىنلا : اهدجأ : ماسقأ ةثالث ىلع ةبطخلا كح ىف ءاسنلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةلاخلا هذه ىف ابحاكن زاج ايل هنآل ددعلاو جاوزألا نع ةيلاخ نوكت .ىتلا ىهو ًاحرصتو

 نع :كلام: نع ىنفانقلا_ ىوذإام ىهنوا ن,.ةدجاو 1 ةازروضاهنع قتسي لب . !مطخ نرد اف

 مث «هيخأ ةبطخ ىلع ؟دحأ نيطخيال» لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نبا نع عفان

 ش نا وجأ ةثالث هنف نكل اهللغم درو. نأو تب دلتا ذه

 اهبطخ نأ هريغل لحال انبه احيرص هيلا بيجأف.ةأرما بطخ اذإ (ىلوألا ةلاخلاإ)

 ثيدحلا اذهل

 أمطخ نأ هريغل لح انببف ةءاجالا نع ءابالا ميرص دجو اذإ 4« ةيناثلا ةلاحلا اإل

 : امهدحأ : نالوق انبه ىعفاشال  درلا حيرصالو « ةباجالاخيرص دجوي مل اذإ «ةثلاثلا:ةلاحلا)

 نأ :كلام لوقو محدقلا وهو : ىناثلاو . اضرلا ىلع لديال توكسلا نآل ءاهتبطخ ريغلل زوجي هنأ

 ةلصاج ةبغرلا تناكا رف ٠ ةهاركلا ىلع اضيأ لديال هنكل اضرلا لع لدي ملناو توكسلا

 ةيغرلا'نم ردقلا ِكلانِل ةليزم ةناثلا ةبطخلا هذه ريصتف هوجولا ضعب نم

 ريغلا ةحوكنم تناكاذإام ىهو ؛ اضيرءتالو احيرصتال اهتبطخ زوجال ىتلا (ىناثلا مسقلا)



 1 لع يف ل انج الود ىلاعت هلو نيل
 هر 0 ا هلو م ا نش نع

 17 10 ا الإ 0 تا ل 1 7 ع

21 
 ءاسفلا ىلع حانجال : هريدقت (كيلع حانجال) هنأوهو ثلاث هجو ةبآلا ىفو ؛ لوألا ابجوز ءام ىلع

 ىذلا ركنملا دض هنآل اعرشو المع نسحام ىأ (فورءملاب نهسفنأ ىف نلعف امف) لاق مل« مكيلعو

 ؛ديدهتلاب ةيآلا متخ مث ؛ةحصلا طئارشا ًاعمجتسم ناك اذا جوزتلا نم لالحلاوه كلذو ؛ نسحال

 (ريبخ نولمعت ام هللاو) لاف

 : لئاسم ةيذلآق قب

 (نبسفنأ فنلعفامف) ىلاعتهلوقب ةأرملا لع دادحالا ب وجوىف مبضعب كسمت (ىلو ألا ةلأسا ١)

 عمالا متيال هناف ء كلذك سيل حاكنااو . هلعفب الملا" كرام فكل دانا دن وكت نأ ىضشي : ةرهاظ آف

 امهريغو بيطتلاو نيزتلا نم اه متيام ىلع كلذ لمح نأ بجوفريغلا

 اذإ انآ : | ولاَق ء ىلو ريعت حاكتلازا وج ىف ةيآلا هذ 21 راسا كنف « يناثلا ةلأ ملا

 (نبسفنأ ىف نلعف امف مكيلع حانج الو) ىلاعت هلوقل ًازئاج كلذ نوكي نأ بجو ابسفن تجوز

 باصحأ كسمتو . ةظفللا ىف ةقيقحلا وه اذه نآل . ةرشاءملا للع لوم لعافلا ىلإ لعفلا ةفاضاو

 ( مكيلعحانجال) هلوق هلوق نآل ؛ ىلولانمالإ حصيال حاكنلا اذه نأف هنع ىلاعت هتلاىضر ىعفاشلا

 هلوقب ابطاخم راص امل الإو « ىلولا نم الإ حصيال دقعلا اذه نأ 8 ؛ 5 34

 رشف ئداولنا 00

 ءاسسنلا“ةلظخ
 مكنأ هللا لع كسفنأف متنك أ وأ ءاسنلا ةطخ نم هب متضرع |مف كيلع حاتجالو) ىلاعت هل 7

 يرسم الاوت زلوغ نال ار يا اقل 107

 0 هشو

 ةلالدلل ”مياصيام همالكن مضي نأ هاتعمو ؛ يرصتلا دض ةغللاف ضيرعتلا «ىلو ألا ةلآسملاإل
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 ا هب ل رجلا دلي اخاقوإ ىلاعت هوت

 بيت رت لع فحصملا بيتزت سيل ذإ « لوزنلا ىف رخأتلا عنمب ال ةوالت'ا ىف مدقتلاو , ىلاعت هللا ءاش

 . ىلاعت هللا ضأي يرجح ليت رت وياك الا ىف ةرالتلا سن راكع

 ملام : مهضعب لاقف « ةافولاب للعلا وأ ةافولا اهببس ةدعلا هذه نأ ىف اوفلتخا (ةنماثلا ةلأسملا)

 (نيسفنأب نصيرتي) لاق ىلاعت هنأب اوجتحاو . ةدعلا ىف مايأألا ءاضقناب دتعت ال اهجوز ةافوب عت

 « كلذب ملعلا عم الإ لصحي ال صبرتلا ىلا دصقااو ٠ صبرتلا اذه تدصق اذا الإ لصحب الو

 جوزلا ةافو ربخ ابغلب مث اهرثكأ وأ ةدملا تضقنا ولف ؛ توملا وه ببسلا اولاق نورثك آآلاو

 امتدع ءاضقنا ىف ىنكي امل ملعال ىتلا ةريغصلا نأ هيلع ليلدلاو اولاق . ىضقنا امب دتعت نأ بجو

 : ةدملا هذه ءاضقأ

 لزنملا نمجورخلا نععانتمالاو . حاكنلا نععانت»الاامسفنب اهصب رتن دارملا 4( ةءساتلا ةلأسملا))

 ءىث ىأىف صبرت نأ ن ايب هيف سيل هناأل لمجملاك ظفالا اذهونيزتلا نععانتمالاو : هيفاهج وزفوتىذلا

 دنعالإ بجاوف لزنملا نم جورخلا نع عانتمالا امأو . هيلععمج حاكنلانع عانتمالا : لوقتانأالإ

 هنلأ لوسر نأ هصفخو ةيقلاع نع ىورامل « بو روق نى ردلا كرت ام[ و ( 000 رو

 لايلث الث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نموت ةأرمال لحال» لاق سو هيلع هللا لص

 لح ىضتقي ثيدحلا نال بجاو ريغوه : ىعشلاو نسحلالاقو «ًارشعو رهشأ ةعبرأ 0ع ىلعالإ

 : ملعأ هللأو هب وجوأل دادخألا

 ىئيلتو» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق سيمع تنب 1 ا م

 « تّئشام ىعنصأ 2 ثالث

 ىلاعت هلوقب عئارشلا عورفب نيبطاخم اوسيل رافكلا نإ : لاق نم جتحا 4( ةرشثاعلا ةلأسملا)

 عورفلا هذه باطخلا نأ ىلع لدف ؛ نينؤملا عم باطخ (منم) هلوقف (.كنم نوفوت, نذلاو)

 طقف نينمؤملاب صتخم
 نم رذنم تنأ امتإ) هلوقك ركذلاب مهصخ كلذب نيلماعلا مث اوناك امل نينمؤملا نأ : هباوجو

 (ًاريذن نيملاعلل نوكيل) ىلاعت هلوقل ؛ لكلل ًارذنم ناك هنأ عم (اهاشخي

 , ؟يلعحانجالف ةدعلا لجأ ىهىتلا ةدملا هذه تضقنا اذإ ىنعملاف (نملجأن غلب اذاف) ىلاعت هلوق اأو

 ؛ نيملسملا ءاحاصو ماكحلا عم باطخ : ليقو ؛ دقعلا نولوتي نيذلا مهنأل ءايل وألا عم باطخلا لبق

 ناف ؛ عنملا ىلعردق نا كلذ نع نوعنم دحاو لك لع بجو ةدعلا ةدم ىف نجوزت نا نمل كلذو

 ابجرف كاتشإ نم ودل هنأ ةدعلا هذه نم دوصقملا نال كلذو 2 ناطاسلاب نيعمسد نأ هيلع بجو ِرع

 «0 رخه ١1م



 نار م ل م

 ةيآلا «كورذيو مكم نوفوتي. نيذلاو» ىلاعت هلو ١
 ١0 0 ا لا ةنيسسسس .يسساسيسسسس ساس سلا

 نم اهنه صخأو هجو نم ىرخألا نم مع عأ نيتبآلا نيتاه نمةدحاو لكنأ لوألا : نيهجول

 الماحن وكنت دقابجوز اهنع ىفوت ىتلانأ 5« ىفوتيال دقو امج وزاهنع ىفوتي دق لماحلا نآل . هجو

 :فاثلااو قف رسملا ةكطرعلا نيالا ئدحإ لج عنتما كلذك رمآلا ناكاملو . نوكتال دقو

 اميرف . تاقلطملا ركذ بيقع درو امإ (نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحالا تالوأو) هلوق نأ

 ىلعب بلا ىف ىعفاشلا لوعي ل نيببسلا ن ,ءذهلف ؛ ابجوز اهنع ىفوتملا ىف ال ةقلطملا ىف ىه : لئاق لوقب

 ةيلطلالا ثريا تنب ةعيرس نأ هدانساب دوادأ ونأ ىرام ئهو ؛ ةنسلا لع لوع امتإو . نآرقلا

 اهجوز ةافو دعب تدلوف ؛ لماح ىهو عادولا ةجح ىف اهنع ىفوتف , ةلوخ نب دعس تحت تناك

 مك انب كذا اف": ب ساثلا ضعي انيمل لاق © تالطخلا تامجبت ابمد نم ترهط اسلف ؛ رهش فصنب

 ىأبىاتفأفكلذ نع سو هيلع هللا لص ىنلا تلأسف:ةعيبس تلاقءرشعورهشأ ةعبرأ كيلع رمت ىتح

 :لواألا: عيرافت انبهفلصألا اذه تفرع اذإ . ىلادبزا جوزتلاب فر مأف لمح تعضو ني تللح دق

 اذهو ؛ لوخدلا لبق امملع ةدعال : سابع نبا لاقو ٠ ةريبكلاو ةريغصلا نيب ةافولا ةدع ىف قرفال

 لكلا نحت ق ةهمط هذلا نال كيو رتملوق

 اهيف ضيخلا نم امتداع رت مل نإو ء اهتدع تضقنا رشعو روشأ ةعبرأ تمت اذإ «ىناثلا كحلا)

 01 2061 دا. ءابالا كلتا نضنحلا نم اهتداعا ىرت ىح ايتدع ىضقتت ال : كلام لاقو

 لك ىف ضيحت نأ اهتداع تناكنإو ؛ ضيح عبرأ ةافولا ةدع ىف اهملعف ةرد رهش لك ىف ضيحت نأ

 ةذحاوةضيح اهيلعفةرمرهشأةعبرأ لك ف ضيحت نأ اهتداع تناكنإو « ناتضيح اهيلعف ةرم نيربش

 هللا همحر ىعفاشلا ةجح . رورشلا امفكت انبهف رهف ةرم 0-5 هي ص أ متداع تناك نإو

 بجوف ردقلا اذه ىلع دزي لو ةدملا هذ اهجوز اهنع ىفوتملا ردأ ىلاعت هنأ لع تلد ةيآآلا هذه نأ

 تاذنأ 5 ةبيرلا نم اهسفن تأربتسا تباترا نا امنا : ىعفاشلا لاق مث « ايفاكردقلا اذه نوكي نأ

 تاكا لك تحور فاك لا تلا

 روشلاف مايأ ةرشع نم رثك أ ةاذولا رهش نم قب ناكناف جوزلا تام اذإ (ثلاثلا 00

 سماخلابلوآلا رهثلا لمكت مث . ةصقان وأ ةلماكتجرخ ءاوس ةلهألاب خوي عب ١ ا سر

 ةكبرأ رتغا مايآةرشعو# لقأ ربششلا نما قي دقو تام نإو ؛ مايأ ةرشع اهنلا ريضت مث امي نيثال

 قف ايهلأا رمشلا نم ”رتشعلا لقا وز ةلهلألاب كلذ دعي رد

 ؛«لوحلاب دادتعالا نم اهدعب امل ةخسان ةبآلا هذه نأ ىلع ءابقفلا عمجأ (ةعباسلا ةلأسملا))

 نإ ذك 0 هاكر كننلساو ابحت ىأ هناذ ققاهفضأللا ملم ىنأ ريغ ةوالتلا ىف ةمدقتم تناكذإو



 1 0 10 لا لا اوي رك 2 اول ع ا و

 12 ةبآلا «نورذيو مكتم نوفوتي ا ىلاعت هلوق

 لاحسربخلا نودب أدتبملا ءىجم نآل ؛كلذ جاجزلاو

 نأ انيبو (نبسفتأب) هلوق ىف ةدئافلا انيبو . صيرتاا ىنعم مدقت ايف انيب دق (ةثلاثلا ةلأسملا )
 مالا لقي نع لودجلا جب ةزئافلا انبي و رحرزلا رتل هنأ وصقل .نل الإ اخ

 . ريخلا ظفل ىلإ

 اوركذو « مايأ ةرشع دارها نأ عم ثينأتلا ظفلب روكذم (ارشعو) هلوق (ةعبارلا ةلأسملا))

 «ليللا نمز وكي رمششاا ءادتبا نأ كلذو « مايلا ىلع ىلايللأ ءبيلغت : لوألا : اهوجو هنع رذعلا ىف

 نولاوقي ::تيكسلان نا لاق فاول وم: ئرقأ لئا واللا نال طيلع كئارتألا 0000 :اكالف

 اولاق مايألا اورهظأ اذاف : مايألا اوركذي مل ذا . مايأألا ىلع ىلايللا نويلغيف « رهشلا ند اسدخ انمص

 ىلايللاب ىمست ماياللا هذه لثمو ؛هوركملاو نزملا مايأ مايالا هذه نأ : ىتاثلا . مايأ ةسمخ انمص

 : ثلاثلاو . جاجحلا ةرامإ ىلايل انئجو : ةنتفلا ىلايل انجرخ : م وفك ٠«ةراعتسالا ليس لَغ

 كلحو , نم نشعو ءاتخم مذملا نط را, نال يشسلا كل احن ١ و ض درا

 اذإ :لاقف.. ةيآلا رهاظ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ : عبارلا . ةليلو موي ابنم ةدم لك داما

 ىعازوألا بهذهيلاو « ىلايللاب رشعلا لوأتيف . جاوز الل تلح لايلرشعو ربشأ ةعبرأ امل ىضقتا

 . مصالاركب وبأو
 دلولا نآل ردقلا اذهب ةدعلا دح امنا هناحبس هللا نأ ةيلاعلا لأ نع ىور 4( ةسماخلا ةلأسملا))

 ىرصبلا ن.لا نع لوقنم اضيأ وهو“ ةعب رآلا دعب رشعلا ىف حورلا هيف خفت

 :نيتروصف الا ابجوز اهنع تام ةأردا لكىف ةبجاو ةدعلا هذه نأ ملعا (ةسداسلا ةلأسملاإ)

 :مصاالا ركب أ لاقو [وخإ ةدع بص ءايمفلا نشك دنع نعمت ابنه ما نأ : امهادحا

 5 لماحلا ق> ىف لما عضو لعج ىلاعت هلل ااضيأو ؛ةيآلا رهاظب كسمتو « رئارحلا ةدع اهتدع

 نأ بحجب ةدملا هذ. دادتعالا اذكف . ةقيقرلاو ةرحلا هيف كرتشم لملا عضو مث . ةدملا هذه نع

 قرفلار هظف« نكمي ريغ لما عضوفو ؛ نكم ةدملا هذه ففيصنتلا : اولاق ءابةفلارثاسو . هيف اكرتشي

 تعضواذاف ؛لسملا عضوب ىضقتنت اهتدع نافالماح تناك نادارملا نوكي نأ 4 ةيناثلا ةروصلا ل

 ؛ نيلجالا دعبأ صبرتت : مالسلا هيلع ىلع نعو : ةعاسب جوزلا ةافو دعب ناكناو ؛ تلح لما

 ةنسلاو نآرقلا هيلع ليلدلاو

 هذه ل عج نم سانلا ندو (نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحاإلا تالوأو) ىلاعت هلوةف نآرقلا اهأ

 كلذب لقي م ىعفاشلاو (اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ) ىلاعت هلوق مومعل ةصصخم ةيآلا



 ةبآلا «ئكتم ثوفوتي نيذلاو» ىلاعت هلوق ل

 00 1 د لا 0 ا ا هسه ها 2 22 1

 ميلر. (ض» ننحأ اس © حا

 «؟84» 0

 (ريبخ نولمعت امب هللاو فورعملاب نبَسفنَأ ىف نلعف اعف مكيلع حانج الف نلجأ علل ذاق

 لئاسم هيفو
 نيح سفنألا ىفوتي هللا) ىلاعت هللا لاق ؛ نوضبقيو نوتومب هانعم نوفوتي (ىلوآلا ةلأسملا)

 0ر1 كاكا داماك افا وف رح دعو ادق تام قف الماك افا و ءىتلا دج فيوتلا لَصأَو ([هتوم

 1 اا 2 1 كاوا هاو دخل و نطبق هانعم ناك ”قاوت : لاق 38 تام"اذإ “ف وتو « نال

 ءايلا حتفب نوفوتي مالسلا هيلع ىلع ةءارق هيلعو ؛ هرمعو هلكأ ىفوتساو هلجأ

 0 اتلا كدملا لاو ىداتملا هما لكمحتشي لو . ناوكر تر © انعم «نورذيو) هلوق امأو

 «نادوجوم امهنم رماآلاو رئاغلا نالعفاا ناذهف ؛ هيضامو هردصم ضفرىف عدب هلثمو . اكرت كرتب

 ؛امهنم نيدوجوم ريغف ردصملاو ىضاملا امأ ؛هرذو هعد : ايو ءرذيو اذك عدي نالف : لاقي

 ءالا اهم ار هلاك هر اما و اوتو ل فس كن ركل ءءاعنلا ايه جاوزالاو

 : لاوقأ ىلع هربخ ىف اوفلتخاو ءريخ نم هل دب الو أدتبم (نيذلاو) هلوق 4« ةيناثلا ةلأسملا)

 لا تاره قاتلا وأ نصل د : مامدوفوت نذلا جاوذأو : : ريدقتلاو فوذحم كال نأ 1 لما

 ا ؛ مثردب هةر سل صل د ا ا مثهدعي نصيرتي : ريدقتلا شفخالا

 َنَوفوَد' ّنذلاو : ةريلا لوق وهو : ثلاثلاو (رومآلا مزع ملك كلذ كار دعو رص نللو) لاعت

 ىلاعت لاق بيرغب سيل ًادتبمارامضإو : لاق « نصبرتي مهجاوزأ « اجاوزأ تورذيو كم

 (ليمج كا هل 0 رانلا وه ىعي (رانلا كلذ ن م مكين لقز

 00 201115 ناككا لإ , ادخار اش كلذ سلو« افاضم ادم انبه ا ل : ليق ناف

 .دحأو ءىث ايف رمضملا ركذ

 كنرذيال) ىلاعتلاق ؛ فاضملا أدتيملا 00 ]2115 ال دارمملا ادنتملا زامخ) هر 6ك: الق"

 قافككلا علة هو: عبارلا . ليلق عاتم مهملقت : ىنعملاو (ليلق 1 دالبلا قااأور فك نتذلا تلقت

 مكح نايبب انهه قلعتم ريغ ضرغلا نأ الا 5 (.كتم نوفوتي نيذلاو) ىلاعت هلوق نأ « ءارفلاو

 دربملا ركنأو. ًاربخ أدتبملا كلذل ركذي ل مرج الف « مهجوزأ ىلإ دئاع كح نايبب لب مهلا دئاع
 6 أ



 سك كك ع خف 0 ولا ع

لاءكتم كوفوتي نيذلاو >ىلاعت هلوق
 ا ةيآ

 وو مس مسعدة 2762 ١ ساو يو ساصدع 2 اذه عا دس ١ ررخ توضع 1و 3 أ ةزودشالا

 نيم هلع قويسنا نضام اجاوذا ررايو كش نونو َنيذأَو

0010 

 م ل 1

 نع ةرابع امهرخآ نكي مل نيلوعفم لك كح كإذكو . هتحجنتسا نم ركذت الو ةجاحلا تحجتتسا

 ةلالدب ءازتجا مالا فذحو . ؟دالوأل يأ (مكالوأ اوعضرتست نأ) ىدحاولا لاقو « لوألا

 سييلت هنألل ؛ ديزل ديرت تنأو ًاديز توعد زوحبالو ؛ دالوالل الإ نوكي ال هنأل . عاضرتسالا
 ىأ (مهونزو وأ مهولاكاذإو) ىلاعت هلوق ماللا فذح ريظنو . عاضرتسالا ىف انلقام ىالخم انبه

 مل اونزو وأ ؛مهل اولاك

 دقف كلذ نع عنام لصح اذإ امأف . عاضرالاب قحأ مالا نأ انيب دق انأ لعا (ةيناثلا ةلأملا)

 عاضرلانءابعنم جوزلا كلذ ق# اههايقف ؛ رخآ تجوزت اذإ ام امنه . اهريغ ىلإ اهنع لودعلا زوجي
 ىلأت نأ اهنمو ءرخآ جوز ام جوزتي ىتح عاضرلا هركن دقف لوألا ج وزلا اهقلط اذإ هنأ اهنمو

 دحأ دنعف ءاهنبل عطقني وأ ضرمت نأ اهنمو . هل ًاشاحيإو : قاطملا جوزلل ءاذيإ دلولا لوبق ةأرملا

 اماف ؛ اهريغ ىلإ مالا نع لودعاا زاج ؛اهنبل لفطلا لبقو ىرخأ ةعضرم اندجو اذإ هوجولا هذه

 مالا ىلعبجاو عاضرالا انبهف . اهنبل لبقيال لفطلا نكلو اهاندجو وأ ؛ ىرخأ ةعضرم دجب مل اذإ
 “ ناتلأسم هيفف (فو رعملاب متين ام مل اذإ ١ ىلاعت هلوق امأ

 (متيتآ ام) نوقايل ل رودصقم 01 2 >و 71 نا | رث4 ىلوألا ةلأسملا)

 متتأام: .٠ هربدقتل ري 0 3 ةءانأ متدرأ ئأ ةأرالا 0 0 : هرب د هتف دملا امأ 2 فااللا ةدودمع

 نايشعوزو ١ كذب ملعلا لوصحل اا َّق «هي» ةظفل فد>عو لوألا َْق نالوءفملا ل 4

 ان ا قمن أو ) لادن الإ وك ركن و1 هةر ادع مردقأو هللا ىاتآ ام ىأ ( متيتوأ اه) مصاع نع

 (هيف نيفلختسم كلعج
 همم زول رالا,لإ يسوم اعل ةحضلا , ب مياستلا سيل (ةيناثلا هلايثاوا

 حالصل ايسك لذ ريصف « ةيضارس فنلا ةييط نوكم. يدم ادب ةعضرألا لإ ةرجألا ميلسلا نأ هنم

 اويلعاو هّللأ اوقتاو) لاَقذ 2 ريذحتلاب ةءآلا مح ىلاعت 5 7 » هك َْق طايت>الاو 2 ىحلا كا

 (نيضن ترامكت كي كارلا

 رشع ىداحلا مكحلا

 ةافولا ةد-ع

 ارشعو ره ةعب رأ نهسفنأ نصيرتب اجاوزأ نورذيو كم كوفوتي نيذلاو ١) ىلاعت هلوق



 و
 : ةبآلا «كدالوأ اوعضرتست نأ متدرأ نإو» ىلاعت هلوف لش

 ليي هت رثوو ساس هم 7 00

 نأ مَآ الساد اَِجالممكدآلْوا وعضو 0 مدر انإو

 6 را م هل هم

 2000 ريصب نوم اهلل َنأ اي اوقَناو فورحملاب

 دلولا ىلا ررض كلذ ببسب عجري ملو ؛ كلذ ىف رواشتلاو

 هنم ةلعفم ةروشملاو . ةروشملا كلذكو « ىأرلا عاجتسا : ةغللا ىف رواشتلا 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 جارختسال اهتيرجأ ىأ اهترشأوةبادلا ترش : ديز وبأ لاقو . هتجرختسا لسعلا ترشو . ةنوعملاك

 ةراشلاو ٠ هتلجخ ىأ ؛ رومثتف هتروش : اولاقو , رظانلل رهظي هنال ؛ تيبلا عاتم راوشلاو : ام.رج

 هرابظإو «كسفن ىفام جارخإ ةراشالاو « هتنيز نم ودسو هبز نم ربظي ام هنأل ؛ لجرلا ةئيه

 هريغب و قطنلاب بطاخبلل

 نيدلاولا اضر دنعالا زوحيال نيلو>: نم لقأ ىف ماطفلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 بالو« ماطفلا لواحتف عاضرلا نم لمت دق مالا نآل كلذو . براجتلا بابرأ عم ةرواشملا دنعو

 الق امهنكل : كلذل اعفد ماطفلا لواحب دقق : عاضرالا ىلع ةرجألا ءاطعا نم لم دق ًاضيأ

 . امهريغ عم ةرواشل.ا ربتعا امهقفاوت ريدقتب مث « سفنلا ضرغل دلولاب رارضالا ىلع ناقفاوتي

 لدي لكلا قافتا دنعف ؛ دلولاب رارضإ هيف نوكي ام ىلع لكلا ةقفاوم لصحت نأ دعبي كلذ دنعو

 طرش ىك ريخصلا لفطلا اذهب ىلاعت هللا ناس ىلإ رظناف « ةتبلا هرضيال نيلوملا لبق ماطفلا نأ ىلع

 نذالاب حرصي مل طئارشلا هذه لك عامتجا دنع م . هنع راضملل اعفد طْئارشلانم هماطفا زاوج ىف

 هعم هللا ةمحر تناك افعض رثك أ ناك الك ناسنالا نأ ىلع لدي اذهو (؟كيلع حانجال) لاق لب

 دشأ يبيك اع و رثك أ

 فورعملاب متيتآ ام متلس اذإ كيلع حانج الف مدالوأ اوعضرتست نأ متدرأ نإور) ىلاعت هلوق

 (ر يصب نولمعت امم هللا نأ !قبلعا و هلا اوقتاَو

 نع بابلا اذه ىف لودعلا زوج هلأ نال عاضرلاب ا مالا ح عيبا لاك هنأ ملعأ

 لئاسم ةيالا ىف مث اهريغ ىلإ مالا

 تعضرأ : لاقي ٠ ؛ عضرأ نم 0: عضرتسا : : قاششكلا بحاص لاق لوألا 06 ١

 ةجاحلا هتحجنتساو ةجاحلا ححجنأ : لوقت 37 نيل وعفم ىلإ هيدعتف : ىصلا 0 ساو ىصلا ةأرملا

 مل وقتا 5 هطنع ءايعتجالل 0 انك فدخل دال و عضار م اعاتب قمرا ةنحللو
 هييس يي



 0 سل سل ا سا سس لا ا ل جال اا ل جاتا ص سا سا جل سا حس ا تاج ص بحس سي سس. سس سس سس سس سس صح سل

 اهنيفك يللا كرار ناو رق بتل مالكلا تحت اهل وخد اضيأ حصل ؛ ا

 ا ل 0 نيوب الا نم قابلا ثراولا نم دارملا ( ثلاثا لوقلاإ)

 ةعامجو نايفس لوق وهو قابلا ىأ . انم ثراولا

 هل ناكنا هناف ٠ ىفوتملا هيبأ ثراو وه ىذلا هسفن ىصلا ثراولاب دارأ 4 عبارلا لوقلاإ) .

 ةقفن لع رب الو  هعاضرإ ىلع همأ تربجأ لام هل نكي مل ناو . هلام ىف ةعاضرلا رجأ بجو لام

 ىعفاشلاو كلام لوق وهو : نادلاولا الإ ىصلا

 رارضالاك رتنم : ليقو « يهاربإ نع ةوسكلاو ةقفنلا نم ليقف « كلذ لثم ب ىلاعت هلوق امأ

 معلا لهأ رثك أ نع امهنم : ليقو . كاحضلاو ىرهزلاو ىعشلا نع

 ىف نأ معاف «امهلع حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ ناف !إ ىلاعت هلوق امأ

 لئاسم ةيآلا

 نوث الث هلاصفوهلمحو) ىلاعت هلوقل ماطفلا هنأ : لوألا : نالوق لاصفلا ىف «ىلوآلا ةلأسملا)

 تاوقاألا نم هريغ ىلا همأ نبلب ءاذتغالا نع لصفني دلولا نآل لاصفلاب ماطفلا ىعم امنإو (اربش

 لاصفااو (هلاصفوهلمحو) هلوقفامهءىرقو ؛ الاصفو الصف مالا نع دلولا لصف لاقي : دربملا لاق

 ىمسو . بارضلاو لاتقلا وحن «لاصف امبنيبف ؛ هنم تاضفنا دقف همأ نم لصفتا اذإ هنألل ؛ نسحأ

 ىلاعت لاق ؛ هقرافو هنع جرخ اذإ دابلا نم لصف : لاقيو « همأ نع لوصفم هنأل : اليصف ليصفلا

 ملعاو . نيرسفملارثكأ ألوقوه ماطفلا ىلع انهه لاصفلا لمح نأ ملعاو (دونجلاب تولاط لصف اساف)

 كلذ ريغىلع ةيآلا هذه لمح بجو . عاضرلا ةدم مامت وه نيلماكلا نيلوملا نأ نيب اىل ىلاعت هنأ

 رئاج نيلوحلا لبق ماطفلا نأ:ةيآلا هذه نم دارملا : لاقنم مهنف اوفلتخا مث ؛ راركتلا مزلي ال ىتح

 ىورم لوقلا اذهو . زئاجاضيأ هدعب و « زئاج نيلوحلالبق ماطفلا نأ لع لدت اهنا : لاق نم مهنمو

 دنعماطفاا زاوج ىلع لد امل ةيآلا لبق ام نأ لوآلا لوقلا ةجح . امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع

 ةيآلا هذه تيقب كلذك ناكاذإو : نيلوحلا ىلع ةدايزلا زاوج ىلع اللد اضيأ ناكن يلوحلا مامت

 اذيعض _توكي دق دلولا نأ ىتاثلا لوقلا ةجحو . طقف نيلوملا مامت لبق ماطفلا زاوج ىلع ةلاد

 ةرضلالوصح نأ ن واو ألا باجأو : نيلولا لبق كلذ رضي اك« همطفهب رضيو عاضرلا ىلا جاتحيف

 لعأ هللاو ؛ بجاو دورعملا ىلع مالكلا لمحو : ردان نيلوحلا دعب ماطفلا ىف
5-0-2 

 لهتع و لوألا لوقلا ركذ امل ٍلسم |, انأاهأ لقوا لاصفلا ريسفت ىف (قاثلا ل وقلا )

 اح
 ضا رثأا لصح اذإ دلولاو مالا نيب هل ةاصافملا عاقيإ لاصفلا نم كارلا نوكي نأ وهو ريح ىف



 ةيالا «كلذ لثم ثراولا للعود ىلاعت هلوق نر

 ةرايط 111 ٠ اذ ناكيف . جالا رارضإ كولا رارضاب اذبتم دحاو لكل

 هنم دارملا نكل . رهاظلا ىف ًاربخ ناكنإو(اهدلوب ةدلاو راضتال) هلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 هل دولومالو) هلوقو ظفحلاو دهعتلا كرتو , عاضرلا كرتب دلولا ىلا اهتءاسإ لوانتي وهو ؛ ىلا

 قيضي نأبن وكب دقو , فأرأ هبىهو هعضرت نأ ةدلاولا عنمب نأب كلذو راضملا لك لوانتي ( هدلوب

 كلل 00  ةلولاب اهرارضإ لع كلذ اهلمحف ةرشعلا ابيلاء سي نأب: وأ, ةوسكلاو ةقفنلا اهيلع

 ملعأ ناو ىلا اذه الشاذ

 ركذو دلاولا:ركذو دلولا ركذ مدقت امل هنأ عاف (كلذ لثم ثراولا ىلعو ل ىلاعت هلوق امأ

 اهجو اوعدي مل ءالعلاو « ءالؤه نم دحاو لكىلإ افاضم نوكي نأ ثراولا ىفلمتحا تادلاولا

 مهضعب هب لاقو الا هب لوقلا نك

 تال رطل ١ أ 11 نإ .'اهينع قل يضر نماتع نأ نع :لوقنمب وهو (لوآلا لوقلاف)

 نوتوبنك و نهقزرهل دواوملا لعو) هلوق لع فوطعم (كلذ لثم ثراولا ىلعو ) هلوق نآل كلذو

 ]ا0 ةلاراو لعف تام نا, هل دواوملا نأ , ىعملاو»:تفوردملا نابل ضارتغا امبَتِب امو ( تفورعملاب

 نأ ىف هماقم موقي نأ هثراو مزل هل دولوملا تام نا ىنعي « ةوسكلاو قزرلا نم هيلع بجو ام

 قابفصألا لسموبألاق ؛ رارضاا بنجتو فورعملا ةياعر وهو ؛ روك ذملا طرشلاب اهوسكيو اهتزربي

 بوجو ىلا ىدأ : هثراو اضيأ دلولاو دلاولا ثراو ىلع ظفالا انلح اذإ اناآل . فيعض لوقلا اذه

 اذإ ىضلا نأب هنع باح نأ نكميو ءزئاج ريغ اذه ناو.ء هنم قفني لام هلام لاح : هريغ ىلع هتقفن

 رارضلا عفديو ؛ فورءملاب هيلعلاملاكلذق فني و هدوعتب موقي نم ىلإ جاتحي هناف الام هيبأ نم ثرو

 يالا يزرااو لع ازيا إ نكم' ءايشإألا مذهوب أ هبع

 بالا لعابجا و ناك املك بالا توم دنع هيلع بحي بالا ثراو دارملا نأ (ىناثلا لوقلاإ)

 ثراو ىأ هنأ ىف اوفاتخا لوقلا اذهب نولئاقلا مث ىضاقلاو سم ىنأو ةداتقو قلل ةلررتلا اذهو

 ءاطعو دهاجمو نسحلاو رمع لوق وهو « مالا نم ةوخالاو : مالا نود تابصعلا وه: ليقف ؟ وه

 وهو ؛ ثاريملانم بيصنلا ردق ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم ىصلا ثراو وه: ليقو مهاربإو نايفسو

 مر محر اذ ناك نم ثراولا : ليقو « ثاريملا ردق ىلع ةقفنلا : | 90 ىلأ نباو ةداتق لوق

 نأ ىضتقي مالكلا رهاظ نأ ملعاو ؛ هباحصأو لي لأ ل رق وهو ليو و معلا نبا نم مهريغ نود

 00 7 رلاىذ ةلزنمب محرلا ىذ ريغف ظفللا قلطأ لات هنا ترا 5 0

 الن اك 0 نم كلذ نم تجرخ مالا نأ الولو ؛ لاجرلاكءاسنااو « بي رقلاك
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 38 ةيآلا «اهدإوب ٌةدلاو راضتالو ىلاعت هلو

 نوردقي ام الإ دابعلا فاكيال ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذه اوكسمت ةلزتعملا (ةثلاثلا ةلأسملا)
 هللا هفلكي ل اذاف  ةقاطلا قوف عسولاو ؛ ”ردق هل عستتام الإ ًادحأ فلكي ال هنأ ريخأ ةنالل ؛ هيلع
 ىلوأ هيلع هل ةردق الام هفلكي ال نأبف , هتردق هل عسنتالام ىلاعت

 لئاسم هيفو (اهدلوب ةدلاو راضتال) لاق مث

 نوقابلاو . عفرلاب (راضتال) ىناسكلا نع ةبدتقو ورم وبأو ريثك نبا أرق (ىوآلا ةلأسملا)
 نال طاغاذه:ىسعنب ىلع لاق (فاكنال) هلوق لع قسنهنا : ءارفلا و ىفاسكلالاقف عفرلا امأ . متفلاب
 : لاقي نأ اماف ًارمعال ًاديز تبرض : ون لوألا هيف لخد ام ىناثلا جارخا وهام ا الب قسنلا

 ىف فانئتسإلا ىلع عوفرم هنأ باوصلا لب. قسذلا ىلع زئاج ريغ رهف ءوره دعقبال ديز موشي
 تعغذأف رراضتال لضالاو : ىبنلا لعف بصنلا اًمأو ارمع لتقتال ديز برضيال :لاقي !؟ ىهنا

 نال كلذو : اديز لجر رراضي : لاقي. نينك اسلا ءاقتلال ةيناثلا تحتفو ةيناثلا ىف ىلوآلا ءارلا
 ددرتال : لاقت 6 ناضتال زاضق, ئرخالا'ىق'نتءارلا:ىدخإ كخدأف "فيعضتلا ةفلكلا لصأ

 نسحلا أرقو(هنيد نعوكنم د”ري نم اونمآ نيذلا ا,مأاي) ىلاعت لاق , حتفلاب درتال : لوقتف مغدت مك
 ىلع ةروسكم ءارلاةرهظم (رراضتال) مصاعنع نابأ أرقو , ةغللا فزئاج وهو رسكلاب (راضتال)
 ابلة ليلطفلا لقوا

 نيهجولا ل متحاامنإو . ةغللا ىف زئاج امهالكنيهجو لمت< (راضتال) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ىلعو « لوألا ءارلا رسكب رراضتال هلصأ نوكي نأ : امهدحأ : راضت ىف عقاولا ماغدالا لاحل ارظن
 ىلوألا ءارلا حتفب رراضتال هلصأ نوكي نأ : ىناثااو رارضلل ةلعافلا ىه ةأرملا نوكت هجولا اذه

 رارضلا مالا لعفتال : ىنءملا نوكي لوألا هجولا ىلعو . رارضلا اهب لوعفملا ىه ةأرملا نوكش

 عنتماام بالا نأ عم هعاضرإ نم ةأرملا عنتمت نأب كلذو ؛دلولا ىلإ ررضلا لاصيإ ببسد بالاب
 ىأ . رراضتال : هانعم ىتاثلا هجولا ىلعو . هيلع دلولا قلتف ء ةوسكلاو قزرلا نم ةقفنلا ىف اهيلع
 الو) هلوقو . هل اهتبحم ةدشو ابك اسمإ ىف اهتبغر عم اهنم دلولا عزنيف مالاب رارضلا بالا لعفيال
 ىلإ ناعجرب ناينعملاو هيلع دلولا قلت نأب بالاب رارضلا مألا لعفت الو : أ (ةدلوبب هل ٍةولوم

 دلواا ببسب هبحاص امهدحأ ظيغي نأ وهو .دحاو ءىبث

 ؟ دحاوا لعفلاو (راضت) لاق ل: لبق ناف

 كيذؤي ال نم ءاذبإ نه ىوقأ كيذؤي نم ءاذيإ ناف : ةغلابملا هانعم نأ : اهدحأ : هوجول انلق
 دوصقملانأ : تلاثلاو . انمهعزنيو بالا اهعنمب وأ مالا عضرتال نأب بالاو مالا راضيال ىناثلاو

 25 . رخف ا١ا/ »



 ةيآلا «نهقزر هل دولوملا ىلعو» ىلاعت هلوق 1

 ىف لبق هنأ : كلاثلا .ردقلا' اذه درج قاحللاو بسنلا ببس نأ ىلع هيبنت اذهف , هحلاصم ةياعر هنلع

 مالا رك ذ نم ضرغلا ناكف ؛ دلولا ىلع ةسقفشم مالا نأ هنم دارملا نأ (مأ نبااي) هلوق ريسفت

 لجالل دلو امنإ دلولا اذه نأ ىلع اهبذت هل دولوملا ظفلب دلاولا رك ذ انه اذكف ٠ ةقفشلا ريكذت

 كلك ةياكو كل 'ةعلك"» لقاك مل ةفزال هحلاصم ةياعْراو هيلا ًادياع هضقن ناكف: بالا

 نعضريتادلاولاو) ىلاعت هلوق ىفلفطلا بناج ةياعرب مالا ىصو اي ىلاعتهنأ (ةيناثلا ةلأملا إب

 لفطل'ةحلصم ةياعر ىلع ةرداق نوكن ىتح مألا بناجةياعرب بالا ىصو (نيلماكنيلو> نهدالوأ
 دقو ؛ دّقَعو طرشب ًاذود< نوكي دق بابلا اذه ىف فورعملاو ؛ فوردملاب:اهتودنكو اهقزرب هرمأف

 6 نس نعم و هاا مم سو عبس اج اممم م سسسسمص معص

 ىنغتسا دقف .اهمتوسك و ابماعط ىف افك ام ماق اذإ هنالل ؛فرعلا ةهج نم الإ دود ريغ نوك

 اهررضف . ىرعلاوعوجلا نمررض اهقحل ةيافكلاردق نم لقأ كلذ ناكنإ هناف «ةرجألا ريدقت نع

 دلولا ىلإ ىدعتي

 اذهو « ًايناث هتباعربب ألا ىصو مث . الوأ لفطلا ةباعرب ملا ىصو ىلاعت هنأ (ةثلاثلا ةلأسملا))

 لفطلا نيب سيل نال ؛ بالا ةياعر ىلإ هجارتحا نم دشأ مألا ةياعر ىلإ لفطلا جايتحا نأ لبع لدي

 رجأتسي هناف « ةطساوب لفطلا ىلإ لصت امناف بألا ةياعر امأ «ةتبلا ةطساو مألا ةباعر نيبو

 قح رم رثكأ مألا قح نأ ىلع لدي كلذو . ةوسكلاو ةقفنلاب هتئاضحو هعاضرإ ىلع ةأرملا

 (ابعسوالإ سفن فاكس ال) ىلا عت لاق مث , ةروهشمةريثك ىنعملا اذ+ةقباطملا رابخاألاو « بالا

 ا لاو

 هلصأ نا : ليقو , فاكو فاك رمآألا هفاك : لاقي . مازلالا : فيلكتلا (ىلو ألا ةلأآسملا)

 هل كنا قف نيب نأ ديحا رمالا تلك" دف: داودلا قم هجولا لع رثأإلا 5307 كاكلا م

 قاضولو « ضرعلا ىأ كلملا ةعس نم ؛ هذخأهةيطيف ناسنالا عسيام عسولاو ؛ هرثأهيفربظيام همزلأ

 ةقاطلا قوف عسولا : ليق اذهلف . ةردقلا ةلزنمب ةعسلاو « هنع رجعل

 الإ همأ ىللعو هياع قافنالا فلكي ال ىصلا اذه.بأ نأ ةيآلا نم دارملا ( ةيناثلا ةلأسملا)

 مزلي ال هنأ نيبو . اهقارغتسا غلي الو 0 عستتام ةفالا ىف عسولا كلا 1 ميلا

 (نهروجأ نهوتاف كحل نعضرأ ناف) قالطلا' ةروس ىف هلوق ريظن وهو « كلذ الإ بآلا

 لجرلا ناكمإ ردق ىلع اهنأ ةقفنلا ىف نيب مث (ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو) لاق مث

 سفن هللا فلكي ال" هللا هاتآ انم'قفلف هقزر هيلع ردق- نمو . هتعس نم ةعس وذ قفنيل) هلوقب

 (اهات م الإ
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 ا ةيآلا «ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل» ىلاعت هلوق

 «نيلوحلا ىف ناكام الإ عاضرلا

 ةتسل عضت ىنلل لاق هنأ سابع نأ ىور ام ديدحتلا اذه نم دوصقملا ىف (ثلاثلا هجولاوإل

 كافر اره نشعر دات م ] يخفي د 1 قواظك نيا رح عضرت اهنأ نوشأ

 2 ملا ع ا نا ةجحو . دولوم لك عاضر ىف دمحلا وه نالوهلا : نورخآ

 ردقلا اذه وه نيتلاحلانيتاهنامز نأ ىلع ةيآلا هذهتلد (ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو) لاق ىلاعت

 ىرخالا ةلاحلا ةدم نم صقتنا ؛ نيتلالا ىد>إ ةدم ىف دادزا ايكف ؛ نامزلا نم

 امو ًاركب ةيراج تجوزت : لاقف هنع هللا ىضر ىلع ىلإ ءاج الجر نأ ىور 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 نوثالث هلاصفو هلمحو) هللا لاق : هنع هللا ىضر ىلع لاقف . رهشأ ةتسل تدلو مث ؛ ةبير اهب تيأر

 ؛ كدلو دلولا رهشأ ةتس لخلاف (نيلماك نيلوح نهدال وأ نوعضري تادلاولاو) ىلاعت لاقو (اربش

 متصاخ نا : سابع نبا لام اهمجر ىف رواشف « ربشأ ةتسل تعضو ةأماب ءىج هنأ رمع نعو

 رهشأ ةتس لما لقأ نأ امهنم جرختساو . نيتبآلا نيتاه ركذ مث , كتمصخ هللا باتكب

 | نانام (ةعاضرلا متي ا إل ىلاعت هلوق امأ

 ءىرقو (ةعاضرلا لكي نرأ) امهنع هللا ىضر سابع نبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 ءارلا رسكب (ةعاضرلا)

 : ةيآلا ريدقت نأ : لوآلا : نابجو اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا ةيفيك ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 لاقف ,فيفختلاو رسيلا لزنأمث.نيلماكن يل وحهللالزنأ ةداتقنعو ؛ةعاضرلا مامتإ دارأ نمل محلا اذه

 ماللا نأ : ياثلاو.. ةنآلا هذهر رك ذب ناضقنلا زود ىلاعت لإ ىملاو (ةحاضرا متي نأ دارأ نل)

 متينأ دارأ نمل ٍنيلو نعضري ئأ ؛ هدلو نالقل,ةنالف تعضرأ:: لوقت 5 (نعضر) هلؤش هلك

 . هانيب امل مالا نود دلولا عاضرا هيلع بحب بالا نالل ؛ءابألا نم عاضرالا

 لئاسم هيفف < فورعملاب نمتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو ) ىلاعت هلوق امأ

 ١) لوألا : هوجول مسالا اذ هنع ربع امتاو ؛ دلاولا وه (هل دولوملا) «ىلوألا ةلًأسملا :

 كلذلو .ءابآلل دالوأألا ندلو امنإ تادلاولا نأ ملعي نأ هيف ببسلا نا : فاشكلا بحاص لاق

 ديشرلا نب نومأملل دشنأو تابمآلا ىلإال مْنملا نوبسني

 ءانبأ يايزللو [تاعووتيما | الا ا

 للص لاقام لع : هشارف ىلع ادولوم هنوكل دلاولاب قحتاي.امنإ .دلولا نأ, لع_ هيشن اذه نأ . ىثلا

 بجو . هشأرف ىلعو لجرلل دلولا ةأرملا تدلو اذإ : لاق هنااكف «شارفلل دلولا» ملسو هيلع هللا



 ةيآلا «نباماك نيلو> د ىلاعت هلوق د4

 تقولا نم باقم لوحلاف « بلقثا اذإ لوحي ءىثثلا لاح نم لولا لصأ (ل وألا ةلأسملاإ)

 ناكمب نالف ماقأ مهلوق لثم ىلع هنأ رم مهوتلا عفرت لامكلا ركذ امبإو ٠ ىناثلا ىلإ لوألا

 ؛ هرأ مذم ناموي مويلا : نولوةيو ؛ رخآلا ضعبو الو> ماقأ امإو . نيرهش وأ نيلو> اذك

 رخآلا مويلا ضعبو موي نونعي امنإو

 : لوألا : ناهجو هيلع لديو « باجبإ ديد# نيلوهلاب ديدحتلا سيل “1 ملعا هي ةيناثلا ةلأسملا)

 اذه نأ تبث انتداراب مامتالا اذه قاع املف (ةعاضرلا 9 نأ دارأ ن) كلذ دعب لاق ىلاعت هنأ

 اييلع حانج الف رواشت و امهم ضارت نعالاصف ادارأ ناف) لاق ىلاعت هنأ : ىناثاا . بج او ريغماماالا

 وهو: لوآألا : هوجو هيف لب «رادقملا اذه ٍباجيإ ديدحتلا اذه ركذ نم دوصقملا سيل هنأ تبق

 نيلوحلاب كلذ هللا ردقف . عاضرلاةدم ىف اعزانتاذإ نيجوزلا نيب عزانتلاعطق هنمدوصقملا نأ حصألا

 مالا ضرت ملو نيلوملا لبق همطفي نأ بالا دارأ ناف . امهنيب عزانتلا عوقو دنع هيلا اعجري ىتح

 مامت لبق دلولا اطفي نأ ىلع اعمتجا اذإ امأف اذ به سكع ىلع ناكول كلذكو . كلذ هل نكي م
 كلذ امبلف نيلوحلا

 101 يع لإ راض ا اك عاضرلل نأ وه ديدحتلا اذه نم دوصقملا ىف «ىناثلا هجولاإل

 ديد>تلا اذه ركذ نم دوصقملاو «بسنلا نم مرحبام عاضرلا نم مرحي» مِلسو هيلع هللا ىلص هلوق

 ىضر ىعفاشلا بهذم وه اذه . مكملا اذه ديفيال ؛ نامزلا اذه ىف عقب ملام عاضترالا نأ ناب

 هللا ىضر ىرهزلاو ىعنشلاو ةمقلعو رمع نباو سابع نباو دوعس# نبأو ىلع لوق وهو . هنع هللا

 أ كو عاضرلا ةدم : هنع هللا ىضر ةفين> 0 لاقو ٠ مهنع

 : كرو نم هع هللا ىحر ىعفانشلا 0

 بسحب ماقلا وه (ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل) هلوق نم دوصقملا سيل هنأ (ىلوالا ةجحلا)
 جاتحي دقف ؛ نياولا مامت دنع نبللا نع ىنغتنم 6 ىصلا نأ مولعملا نم ذإ : كلذ ىلإ ىص'ا ةجاح

 دارلا نوكي نأ زحي مل اذإو « كلذ ىف نوتوافتي لافطاألا نال هبيكرت ىف فءضل : نيلوهلا دعب هيلا

 ريدقتلا اذهىلعو , عاضرلاب قاعتملا صوصخلا مكحلاوه دارملا نوكي نأ بجو « ىنعملا اذه ماقلاب

 ةدملا هذه ىف عاضرالا لوص- دنع الإ تيثيال عاضرلا كح نأ ىلع ةلاد ةيآلا زيصت

 «لاصفدعب عاضرال» لاق ملسو هيلع هللا لص دنا هنطشلا ىكارأ ]عبنع كرار (ةيناثلا ةجحلا
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 ( نيماع َْق هلاصف و) ىلاعت لاقو

 نم مرحب الد لاق سو هيلع هللأ للص هزأ هنغ هللا حر شاع نبأ .ىورام ( ةثلاثا ل
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 لقسم . ىلع ةلمتشم ةبآلا هذه نأ ىلوآلا ةجحلا نع باوجلانكمي هنأ ملعاو : عاضرلا لجالال

 ناكمل لاملانم اردق ةأرملا قحتست نأ دعبيال ةيناثلا ةجحلانعو . ابلبقامب اهقلعت بح ملف , هسفنب
 نيرمالا نيب ةافانمال هناف ؛ عاضرلا ناكمل رح ارق و ظلوا

 حاكنلا ءاقب لاح ىف تاج وزلا لع لمح نأىلوآلا : طيسبلاف ىدحاولا لاق « ثلاثا لوقلار)

 هيكل نسل اح را رسل عجبا ةياطلل ا

 تعضرأ ءاوس حاكنلا ببسب ةوسكلاو ةقفنلا ةقحتسم ىبف ةيقاب ةيجؤزلا تناكاذإ : ليق ناف

 عاضرالاب قاقحتسالا اذه قيلعت هجو اق « عضرت موأ دلولا

 غرفتت مل عاضرالاو ةناضحلاب تلغشأ اذاف ؛ نيكلا ةلباقم ىف نابحب ةوسكلاو ةقفنلا : انلق

 كلذهللاعطقف ؛.سوزلا ةمدخف عقاولالاخلاب طقستاهتوسكو اهتقفننأ مهوتممهوتامبرف جوزلا ةمدخل

 هللا همحر ىد>اولا مالكهلك اذه : عاضرالاب ةأرماتلغتشاناو ٠ ةوسكلاو قزرلا باجياب مهولا

 نانا (نهدال وأ نعضري) ىلاعت هلوق امأ

 زاج امتاو . ىمأ ىنحملا ىف هنأ الإ ًاربخ ظفللا ىف ناكناو مالكلا اذه (ىلوآلا ةلأسملاإ)

 . هبج وأ ىذلا هللا كح ىف نهدالوأ نهعضري تادلاولاو : ةبآلا ريدقت : لوألا : نيبجول كلذ
 نفذح هنأ الإ ؛:نمضريل : نعضرب ::ىقم قوكي نأ : ىاتلاو« هيلع مولكتلا ةلالزإ :كفنح هنااا
 ماهمالا لاوز عم مالكللا ففرمهتلل كلذ

 0 وذ: كوالا: كاجو -هتلع لذي و ةهاكإ ازمأ نال 00 اذه 4ةيناثلا ةلأسلا)

 |: ةرجآلا تقحتسا امل ؛ عاضرلا اهيلع بجو ولو (نهروجأ نه تن كل نعضرأ. نفر

 00 نم مهنمو ؛ حيرص صن اذهو (ى أ هل عضرتسف متر س اعت ناو) كلذ دعب لاق د هنأ

 ةقلطم نوك: دق ةدلاولاو (نمتوسكو نبقزر هل دولوملا ىلعو) ىلاعت هلوةب اهيلع بوجولا ىفن

 بجو امل اهياع ًايجاو عاضرالا ناكولف . عاضرالا ببسبالادلاولا ىلعاهقذر بوجو نكي ملف

 لوم رمآلا اذبف مآلا ىلع بجاو ريغ عاضرالا نأ تبث اذإ ٠ هانمدق ىذلا ثحباا هيفو كلذ

 ةففش ن٠ تلح نمو < قاتل ولا ننام نمد حاصأ مالا نيلب لفطلا ةيبرت نأ ثيح نم بدنلا ىلع

 نح ولالل#نأب نا رطضالا نحت ىلإ ةاولا (ق لاخلا غلي مل اذإ اذه ؛ اهريغ ةقفش نم متأ هيلع مالا

 دحأ لك ىلع بج 5. هعضرت نأ كلذ دنع اًيلع بجاوف ؛ امم الإ لفطلا عضريال وأ ٠ مآلا ريغ
 ماعطلا ىف رطضملا ةاساوم

 لئاسم هيفف.( نيلماك نيل وح إل ىلاعت هلوق امأ



 ةيآلا «نهدالوأ نعضري تادلولاو» ىلاعت هلوذ ١؟

 6-82 ماما

 ةعاضرلا مت 1 بن 1 ل نيله اي نيل وح هل نضرب / تانلا ولا
 0 007 ه2

 00 ارا هي 6 م 222 2 8 طع رتور -

 انيفسو الإ 0 فكنا فورعملاب نومك و نهقذر هل دولوأا ّلعو
 هر

 57 ن كلذ َُس ثراّلا لعَو هدو و 07 اهدأوب تلو واصل
0 

 0 حا ا ح0

 ميدع حا لق روا كو اممم ضار نعالاصف

 رشاعلا مكحلا

 عاضرلا

 دولوملالعو ةعاضرلامتي نأ دارأ نمل نيلماكن يلو -نهدالوأ نعضري تادلاولاو ل ىلاعت هلوق

 هدإوب هل دولومالو اهدلوب ةدلاو راضتال اهعسوالإ سفن فلكتال فورعملاب نمتومسكو نهقزر هل

 (امهياع حانج الف رواشتو امهنم ضارت نعالاصف ادارأ ناف كلذ لثم ثراولا لعو

 هب ظفللا رهاظ رعشأام هنم دارلا نأ : لوآلا : لاوقأ ةثالث (تادلاولاو) ىلاعت هلوقىف نأ ملعا

 ليلد ماق امو « ماع ظفللا نأ هيلع ليلدلاو.تاقلطموأ تاجوزم نك ءاوس . تادلاولا عيمج وهو

 هموتع لع رت تجوق ؛ صيخختلا

 كلذ دارملا نأ ىلع لدي ىنلاو : اولاق  تاقلطملا تادلاولا : هنم دارملا «ىناشلا لوقااوإل

 كلت ةمتت ةيآلا هذه تناكف ؛ قالطلا ةبآ بيقع ةيآآلا هذه ركذ ىلاعت هللا نأ : اهدحأ : ناهجو

 ضغابتلا لص> ةقرفلا تلصح> اذإ هنأ اهلبقام نيبو ةيآلا هذه نيب قيلعتلا ببسو ؛ ًارهاظ تابآلا

 ا نال فاكر[ "نأ "افهم تحلا *نيبحو قم كلاولا ءاذبإ ىلع ملا نك كلذ! قكدافتاو

 ىلع اممادقإ ىضتةي كلذو .رخآ جوزب جوزتلا ىف تيغر اممر اهنأ : ناشلاو ؛ قلطملا جوزلا ءاذبإ

 ةياعر ىلإ تاقلطملا تادلاولا هللا بدن مرجال ءامئناق لاهتحالا اذه ناك الف ؛ لفطلا رمأ لامعإ

 تاقلطملا دارملاو (نهدالوأ نعضرب تادلاولاو) لاقف : مب:أشب ماهتهالاو , لافطاألا بناج

 ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هللا نأل:تاةلطملاتادلاولاب دارملا:لاقءىدسلاه رك ذام لح ةيناثلا ةجحلا

 ةيجوزأ| بيس كلذ جوزااىل ع بج وأ 4 ةقأب ة كيم هحخ او رب || || تناكولو 0 نبكزر هأ . ولو ملا ىلع 0 /
3 
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 ١ ةيآلا «فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ» ىلاعت هلوت

 ريذجتلا ,قمضتي نأ ظعولا قح نم نآل كلذو (رخآلا مويلاو هللاب نمؤي كتم ناك رع
 ىفَو , هجولا اذه نم ًاديدم ةءآلا تناكف : ةقفاولا ف بيغرتلا نمضتت 5 فلانا لد

 ١ لال د ةيآلا

 ؟ ةعامج بطاخي هنأ عم (كلذ» ىلاعت هلوق ىف فاكلا دحو مل (لوألا لاؤسلاإل

 انه نينعللاب لزت 1 زرارقلاو ةةزئاجباطيأ ةنعلاو (!ةطللا قا انه اركاب

 جيبنأ ملأ ) لاقو (هب ظعوب) لاقو (هيف ىناتمل ىذلا نكلذف) لاقو (ىبر ىنبلع امم !يكلذ) ىلاعت لاق

 ( ةرجشلا اكلت نع

 ؟ مهريغ نود نينمؤملاب ظعولا اذه صصخ مل «ىلثلا لاؤسلا)

 ىده) هلوقك : هب هصيصخت نسح هب عفتنملا وه نمؤملا ناك امل : اهدحأ : هوجول : باوجلا

 رذنت امنا « اهاشخ نم رذنم تنأ امتا) لاقو (سانلل ىده) لاق ؟ « لكلا ىده وهو (نيقتملل

 مهضعب جتحا : اهناثو . (ًاريذن نيملاعلل نوكيل) لاق اك. لكلل ًارذنم ناكهنأ عم (ركذلا عبتا نم

 ةراشا «كلذ» هلوقنأهيلعليلدلاو : اولاق « نيدلاعورفب نيبطاخم اوسيل رافكسلا نأ ىلع ةيآلا هذهب

 عورفب فيلكتلا نأ ىلع لد نينمؤملاب كلذ صصخ الف ؛ ماكحألا نايب نم هركذ مدقت ام ىلإ

 لاق ؛ ماع فيلكتلا كلذ نأ تبث هنآل , فيعض اذهو نينمؤملا قح ىف الإ لصاح ريغ عئارشلا

 , نيفلكملا ق- ىف اماع ناكنإو ماكحألا نابي نأ : اهثلاثو . (تيبلا جح سانلا ىلع هللو) ىلاعت

 ليبس لعرافكلا لع بجو تاما فيلاكسلا هذه نال «نينموملاب صتخع ًاظعوناببلا كلذ:نوك نأألا

 هل حرشتو هل ركذت امإ اهناف « اهتقيقحت رقي ىذلا نمؤملا امأ ؛ زجعملا مزلملا رهاقلا ليلدلاب !متايثإ

 هلودف . امب اذإ عرزلا اكز : لاقي (رهطأو مكل قكزأ مكلذ) لاق مث « ريذحتلاو هيبنتلا ليبس ىلع

 ىصاعملا وبونذلا ةلازإ ىلإ ةراشا(رهطأو) هلوقو « متادلا باوثلا قاقحتساىلإ ةراثا (كل ىكذأ)

 فلكم نأ لاو ند متأو ملي هللاو) لاق مث « باقعلا لوصحل امبس املوصح نوكي ىتلا

 مولعهريغرومألا هذهىفليصفتلانأ الا « ةلمما ىلع فيلاكتلا هذه ىف حالصلا هجو ملعي ناكنإو

 ملاعىلاعت هنآل : ريدقت"_بسحو عقاولا بسحب ةيفيكلاو ةيبكلاب ىبنو صأام لكىف ملاع ىلاءن هللاو

 نآزو<و(نودلعتال متتأو معي هللاو) لوقينأ حص كلذك ناكاسلف ؛ تامولعملا نم هل ةياهنال امب

 دوصقملاف هوجولا عيمجىلعو امم لمعيال نمو . فيلاكتلا هذه قفو ىلعل معي نمّلعي هللاو ؛ هب دآرب

 . ديعولاو دعولا ةقيرط ريرقت تايالا نم



 ةيآلا «فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ» ىلاعتهلوق قف

 نأ ىنلا دارأ نإ ىنلل ابسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو) ىلاعت هلوقاضيأو « بطاخلا نود رشاملا

 لإ فاضي اك لمفلا نأب انبابصأ باجأو ء بلا ىو كانه رضح مل هنأ عم حضاو ليلد (اهحكنتسي
 ازاجم ناكنإو اذهو « ًارانيد برضو « ًاراد ريمألا ىب : لاقي ؛ ببستملا ىلإ اضيأ فاضي دقرشابملا

 . حاكنلا اذه نالطب ىلع ثيداحألا ةلالدل هيلا ريصملا بحي هنأالإ

 لاق « ةدعلا ءاضقنا ىلع ةيآلا هذه ىف لوم (نهلجأ نغلبف) ىلاعت هلوق 4« ةسماخلا ةلأملاإ

 لاق ىلاعت هنأ مالكلا اذه ىنعمو « نيغولبلا قارتفا لع نيمالكلا قايس لد : هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 لق ادع تناك ولو (تفورعم نهوحرس وأ فو رعم نهوكسمأف نهلجأ نغلف) ةقبانسلا ةيآلا.ىف

 لاق املو ءزوحبال ةدعلا ءاضقنا دعب ابك اس.إ نآل (فورعم نهوكحسممأف) لاق امل تضقتنا

 هذهامأو , اهحرست ىلإ ةجاحالف « ةحرسم نوكت ةدعلا ءاضقنادعب اهل (فورعمب نهوحرسوأ)

 نسحب امنإ ىهنلا اذهو . جاوزالاب جوزتأ| نع نهلضع نع ىبن ىلاعت هللاف ايف نحن ىتا ةبآلا

 دارملاوه اذهف : ةدعلا ءاضقتادعب نوكي امنإ كلذو « جاوزالابهيف جوزتت نأ امنكمب ىذلا تقولاف

 . نيغولبلا قارتفا لغ نيمالكلا قايس لد . هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوق نم

 : لئاسم هيفف (فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ) ىلاعت هلوق امأ

 زئاج رهمو لالح دقع نم عرشلا قفاوام : امهدحأ : ناهجو ىضارتلا ىف (ىلوآلا ةلأسملا)

 || دل را رص نه وكسو ال و) ىلاءت هلق مركذام داضيام هتمدازملا نأ : اهناثو..لودعدوهشو

 ةيحصلا لصحت ىتح « هبحاصل دقءلا اذه ىف همزلام امبنم دحاو لك ىضرب نأ ةبآلا ىنعم نوكسف

 . ةفلآلا مودتو : ةليمجا

 ةيهقف ةأأسم هيلع اوعرفو « للا رهموه « فورعملاب ىضارتلا : مهضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 « ةفينح ىنأ دنع حي حاكتلاف ءاشحاف اناصقن اهلثم رهم نع تصقتو اهسفن تجوز اذإ اهنأ ىهو

 كلذ ىلولل سيل : دمحو فسوي وبأ لاقو ؛ ربملا نع ناصقنلا ببسب اهياع ضرتعي نأ ىلوللو

 اضيأو (فورعملاب مهني اوضارت اذإ) ىلاعت هلوق وه ةيآلا هذه ىف هللا همحر ةفينح ىنأ ةجح

 نوريسعي مهمل كلذب نوررضتي ءايلوألا نآل . ءايلوآلاب نيسقلا قالا تدارأ ناصقنلا اذه اهنأ

 «ءاير ريثكلارهملا نورمظيو « ءايح لياقلا رهملا نومتكي اذهلو : اهترثكب نورخافتيو ؛ روهملا ةلقب
 « نبضعيل لثلارهم باحجبإ ىلإ ةجاحلا تعقو امبير هنألل كلذب نزرضضتي ةريشعلا ءاسن ناف اضيأو

 آوبونيتو © كلذ نع اهوعنمم نأ ءايلوألل .مرج الف ٠ لياقلا رهملا اذهب كلذ نوربتعيف

 هب ظعوي كلذ) لاقف . ديديتلاب هنرق فيلكتلا ةمكح نيب امل ىلاعت هنأ مث : ةريشعلا ءاسن نع



 لحي تارا. . 1 ا مرو طي”
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 4 ةيآلا «نبلجأ نغلبق ءاسنلا متةلطاذإ و»ىلاعت هلوق

 اهنف لوقلا' :ئسيا وأ« ددعولا"و ذيذبتلاب اهبطخت نم ىلا"نئاتي وأ .ةدعلا يف اهعجارر ناك هنأ/ دب لأ

 لاعفاألا هذه نع جاوزالا ىهن ىلاعت هتلاف ءاهف ةبغرلا نع لجرلا رفنت رومأ ىلا اهبسني نأب كلذو

 ماثاؤلا' قيد نحر واعأاو 0 زألاعفآلا هذه كرت نأ مهفرعو

 نحكم, نأ نم نهوعنمت الو : هانعم (نهجاوزأ نحكتينأ) ىلاعت هلوق اولاق ( مهةثلاثنا ةجحلا

 ؛ ءاينوألل اياطخ ةيآلا انلعج اذإ الإ مظتني ال مالكلا اذهو . كلذ لبق نمل اجاو نأ وناك نقلل

 اباطخ ةيآلا انلعج اذإ اماف « كلذ لبق نط اجاوزأ اوناكن يذلا ىلإ دوعلا نم نهتوعنع اوناكم منال

 نم (نهجاوزأ نحكتي) هلوق ىنعم نأب هنع باجي نأ نكميو ؛ حصيال مالكلا اذهف :٠ جاوزالل

 ةلمج اذهف ؛ هيلا ل وؤي ام مساب ءىثلاىمست دق برعلاو ءاجأو نأ نونوكا, نمنوج وون كااضو كلر

 . بابلا اذه ىف مالكلا

 زوحيال ىلو ريغباكتلا نأ نايبىف ةيآلا هذهب هنع هللا ىضر ىعفاشلا كنسمت (ةعبارلا ةلأسملا)»

 نأ بجو اذه تبث اذإو : لاق . ءايلوآلا عم ةيآلا هذه ىف باطخلا نأ ىلع لالدتسالا كلذ ىنبو

 اهجوزي نم لكوت وأ . اهسفنب جوزتت نأ ةأرملل ناكولهنأل . ءاسنلا ىلإ ال ءايلوألا ىلإ حيوذتلا نوكب

 لجو زعهللا هابن امل لضعلا اذه ىلع ىلولاردقي مل ولو ؛ حاكتلا نم اهاضع ىلع ارداق ىلولا ناكامل

 . لضعلا ىلع ًارداق ىلولا ناكاذإو ٠ لضعلا ىلع ًارداق ناك لضعلا نع هامن ثيحو ؛ لضعلا نع

 باطخلا اذه نأ ىلع ءانب لالدتسالا اذه نأ لعاو . حاكناا نم ةنكمتم ةأرلل ترك ناد

 نوكي نأ زوي ال ل نكل ةمدقملا هذه انيس نا مث . ثحابملا نم هيف ام مدقت دقو: ءايلوألا عم

 نأ ىئابالا ءاسنلا ىف بلاغلا نأل كلذو . كلذ ىف امأرو امملخ نأ (نهولضءتالو) هلوقب دارملا

 مهرييدت تحتنكي نإو ؛ نط ىعرشلا ناذئتسالا ناكنإو ٠ حاكنلا باب ىفءايلوآلا ىأر ىلإ نكي

 اذهىعالو مح ىبنلا نوكيف , نهج وزت نم مه:ك-قل نهعنم نم نينكمتم نونوكي ذئنيحو ؛ مهأدو

 ؛ عنتم ىلولا ق> ىف لضعلا توبثف اضيأو . ةيآلا ريسفت ىف سابع نبا نع لوقنم وهو.. هجولا

 وبأ كسمتو . ربتعم ريغ هنع لضعلا رودصف هجولا اذه ىلعو « رثأ هلضعل قبب ال لضع امهم هنآل

 هنالاقو : زئاج ىلو ريغب حادكنلا نأ ىلع (نهجاوزأ نحكتي نأ) ىلاعت هلوقب هنع هللا ىضر ةفينح

 اهعنم نع ىلولا ىمنو ؛ هرشابم ىلإ فرصتلاو : هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضا اهيلا حاكسنلا فاضأ ىللاعت

 دك نم ضنلا. اذهيو::.اولاق .هتمااهمنم نمل كولا ىن اني ًادشاخ ف رضتلا كلذ ناك رار 00

 نرسفن أ ف ناعف ايف ؟كياع حانج الف.نهلجأ نغلب اذاف) هلوقبو (هريغ اجوز حكنت ىتح) ىلاعت هلوق

 لعةفاضالاهذه ةقيقحو حصينأ بوف كفو ر عملا لعف فكل نمرابسم هع نجر فول الب

 ١١2 ع0 رخف «



 ةيالا «نولجأ نغلبف ءاسنلا متقللم اذإ و ىلاعت هلوق 0

 نأ هيلع لديىذلا )2 راد وه اذهو «ج 3 اوز لل باطخ ةثأ : موضعإ لاقو . ماعلاو هلل باطخ لن

 اجو لرش نمل 1 الإ 3 واضعت الف نلجأ نغليف ءاسنلا مهةلط اذإو) ىلاعت هلوق

 طرشلا نأ كشالو (نهولضعت الف) هلوق ءازجلاو (نهلجأ نغلبف ءاسنلا 7 اذإو) هلوق طرشلاف

 (نهولضعتالف) هلوةوهوءازجلانوكينأ ب حوف « جاوزالا عمباطخ (ءاسنلا متةلطاذإو) هلرةوهو

 الف جاوزالا اهمأ ءاسنلا متقلط اذإ : ةيآلا ريدقت راصل كلذك ىركي ل واذإ ًاضيأ مهعم ًاباطخ

 00000 اكو 4 كاصأ ةيسانمدازجلا نيبو طرشلا نيب نكي ال ذئئستو؛ ءالأللا انأ ققولضت

 ؛لوقلا اذه ريرقت ىف نيتم ىوق مالك اذهف , بجاو هلثم نع هللا مالح هيزنتو . مالكلا رظن ككفت

 باطلا ناك عضوملا اذه ىلا قالطلا ىف ةبآ لوأ نم نأ : لوألا : نيرخآ نيهجوب دك أتي هنا مث

 فالخ ىلغ ءايل وألا ىلا باطلا اذه فرص ناكف ؛ ركذ ءاياو الل ىرج ام ةتبااو « جاو زالا عم هلك

 ةدعلا ءاضقن | لبق كانذلا 6 مهاماعم ةيفيك َّق جاوزألا 0 باطخ كن لبق اظ : قال 8 مظغنلا

 ٠ اظتنم مالكلا ناك ؛ ةدعلا ءاضقنا دعب ءانلا عم مهتلماعم ةيفيك ىف ىل اباطخ ةيآلا هذه انلعج اذاف

 فيطللا نسحلا بيترتلا اذه لثم هيف لصحم مل ءايلو الل اباطخ هانلعج اذإ امأ « اميقتسم بيترتلاو

 ىلوأ جاوزأللا ىلا باطلا فرص ناكف

 تايورلا نأ ىربكلا مهتدمع وهو لوألا : هوجو ءايلو الل باطخ ةيآلا : لاق نم ةجح

 نكميو ؛ جاوزألا عم ال ءايلوألا عم باطخ ةيآآلا هذه نأ ىلع ةلاد ةبآلا لوزن ببس ىف ةروهشملا

 اهان ركذ ىتلاةجحلا تناك اهان ركذىتااةجحلا نيدو ةدخلا هذه نيب ضراعتلا عقو ككل هنع باجي نأ

 فنأاالف اضيأو ؛ دحاولا ربخ ىلع ةظفاحلا نم ىلوأ مالكلا مظن ىلع ةظفاحملا نآأل . ةياعرلاب 9

 جاوزالا عم اباطخ تناكول هيلا هاذه نا." كرفت ناك هنأ لفعم نعى ورق ةضراعتم تاياورلا

 دافتسمك لذ نآل ؛ لطاب لوألاو . اهئاضقنا عم ارو ا راكم ل هر الطخ نوكت نأ اما باكل

 لاك ادعم اضن أ ود. ةرياق نيغأ نمإ ا نانركتت كلل كلذ لثم ىلع ةيآلا هذه انامح ولف ؛ ةيآلا نم

 0 لضعلا نع ىبنف (فورءملاب مميب | دإ م ا ل | نهولضعت ال) لاعت

 ياو الو 2 00 الإ حاكنل /اب ىضارتلا ل زصح الو: ىكذ ذارتل | لوصح

 0 او .'( ملجأ كن اتكلا غلس ى مكنلا ةدهع 1 < 0 أغعت لاق ؛ ةّدعلا ءاضقنا دع الإ

 ىهنلا اذه فرصي فيكف ٠ 3 رملا لضع ىلع ةردق جوزال ن سل ةدعلا ءاضقنا دعب نآلل لطا ؛ اضيأ

 ءاضقنأ دعب 23 إلا ةقرافم ىلع همدن دّتشي غب نوكي نق لجرلا نأب هنع اكلَح ضأ نكع و. هلا

 قالطلا دك نأنامإ ١ فاك نأ نع الطي: دقستو «اهطخ نم ىأزلاذإ ةريغلا هبت و : ايتنع



1١ 

 ١ ةيآلا « نلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو» ىلاعت هلوق

 0001 2 ا ا ا هم دع ا دب بوم

 52 هللاب ن نمي 1 مناك نمي ظعوب كلذ فورد مه اوضا 0

 د, 22 ةأداغا 8206 تس 22 ه2

 فضرضشل نويلعتال 0 5 06 مك 0 مكر

 دج و صال حت

 هللاو 0 4 5 كلذ رخآلا 2 هللاب نمو 0 0 هن 5 كلذ 2

 «( نوبلعت ال منأو اس

 ةدعلا ءاضقنا دعب ةقلطالا ةأرملا كح وهو ؛ قالطلا ماكحأ نم سداسلا كحلا وه اذه نأ معا

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 هتخأ جوز راسي نب لقعم نأ يور: لزراالا ”ةلايع و كلا لوزا بيس ف (ىلوألا ةلأسملا)

 تيضروهسفنل اهبطخ ءاخ مدن مث ؛ امتدع تضقنا ىتح اهكرت م“ مح اهقلطف ٠ مصاع نب هللا دبع نب ليمج

 هيتعجارنأ مارح كهجو نم ىهجو هتعجارم نيديرت مث كقلط هنا : لقعم اهل لاقف . كلذب ةأرملا

 ةيآلا هذههيلع التو راسي نب لقعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف : ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 انا . هجر هيحا حكنأو « كرمال تءاسو تيضر مهللا «ىبر مال ىفنأ مغر : لقعم لاقف

 دس امج «ذارأ يح رو اللف مع تنب هل تناك هللا دبع نب رباج نأ ىدسلاو دماج نع قوز

 ةيآلا هذه تلزن ىف : لوقي رياج ناكو ؛ ةيآآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف . رباج ىبأف ةدعلا
 اماضعي وهف ؛ جوزتلا نم ابعنم اذإ « هتنبان الف لضع : لاقي . عنملا «لضعلا» (ةزاثلا ةلأسملا)

 كحال كنار هاك د تالا مضي ؛ابلضعيو

 حاكتلا نع نلضع دق ملا 20 طاح اف كل داس نأ

 تاضع كلذكو « اهنطب فدلولا بشن اذإ ةأرملا تلضع : 3 2 قيصلا ةثللا ىف." هكا ل1

 : رجحنب سوأ لاق . مهمترثكل مهب تقاض اذإ شيجلاب ضراآلا تلضعو ؛ ةأشلا

 مرمرع شيجب انم 0 ةضِي رم 0 انما

 ؛ اهنم اهؤشنم ةكرحلا ىوقلا نآل ةلضع ةلضعلا تيمسو . مهايعأ ىأ ءابطالا ضيرملا لضعأو

 : نيو ك وذ هما. هسشأ اذإ نم وال ناسخ 10

 البقم كيضريو ىلو نا كمذي 2 ىنذلاب دهعلا متادلا كوخأ سيلو

 الضعأ رمآألا اذإقدالا كحاطاو ١١ كمآ كعك اإ1] فانا هك

 نورثك آلالاقف ؟ ن.باطخ (نهواضعتالف) هلوق نأ ىف نورسفملا فلتخا ( ةثلاثلا ةلأسملا)



 ةيآلا «نهلجأ نغليف ءاسنلا متقلطاذإو» لاذ ١4

 يراد ع هع ةهمدوقه نيرا راس سا سا و

 توج زا نر تكن نأ نه راق ةولجا نعلف ف 6 اذإَو

 نوريصتذتيخ , نيياعءادتعالادصق لع نهوراضت ال : ىنعملا نوكي نأ : ىناثلاو . ةبقاعلا مال ىهو

 ىصاعملا عاونأ ظعأ اذه نأ كش الاو“اةضخملا كلثلا ند صاق ندمعتم'نوثوكست و « هللا ةاصع

 باذعل ابضيرعتب هسفن مظ : اهدحأ : هوجو هيفف ( هسفن ظ دقف كلذ لعفي نمو ل ىلاعتهلوق ان

 نيب ايف رهتشا اذإ هناف ايندلا عفانم امأ « نيدلاو ايندلا عفانم اهيلع توف نأب هسفن ملظ : اهيناثو . هللا ٠

 باوثلاف نيدلا عفانم امأو ؛ دحأ هتلماعم ىفالو هب جوزتلا ىف بغرب ال ةحيبقلا ةلماعملا هذهب سانلا

 هفيلاكتو ىلاعت هللا ماكحأل دايقنالا ىلع لصاحلا باوثلاو لهآلا عم ةرشعلا نسح ىبع لصاخلا

 هلعفي ملف ىسن نم نأ : لوألا : هوجو هيفف (اوزه هللا تايآ اوذختت الو ل ىلاعت هلوق امأ

 ىلعف « هب بعليو رمأللا اذبم أزهتسا هنأ هيف لاقي . رمأللا كلذ عيطي نم بصنم هسفن بصن نأ دع

 مدقت ىتلا فيلاكتلا هذه هيلا تلصو مث ؛ هلوسر ةعاطو هللا ةعاط هيلع بجت هنأب رمأ نم لكاذه

 ديدهتاذهو « اهم ءىزمتسملاك ناك. امتادألرمشتيالف ةراضملا كرتو عللاو ةعجرلاو ةدعلا ىف اه 8

 نوكي اهيف استي ام هللا فيلاكت ىف اوعاستت الو : دارملا : اهيناثو . ةالصلا لهأ نم ةاصعلل 3

 "ل او ا لهاا قا قلطلا لجل ناك : ءادردلا وبأاكاق : ةتلاثلاو < كنغلاو كرا تاب

 لوسر اهأرقف « ةيآلا هذهىلاعت هللا لزنأف ء كلذ لثم لوقيو « مكتيو قتعيو . بعالانأو تقلط

 عبارلاو «دج وهف بعال هنأ كر .خلن كت وأ ءررح وأ . قلطنم» لاقو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 تانآب ء”ىزوتسملاك ناك ؛ هلثم لغ وأ هيلع ارصم ناكاذإ تنذل! نم رفغتسملا نأ ىنعملا : ءاظع لاق

 0 00 ره هللا تايآ اوذختت الو) هلوق نال لوألا هجولا وه برقأللاو « ىلاعت هللا

 هنأ مك «اه ريع رح ىلا لعاال ؛اابك رت لع اذيدبت ديدلا كلذ. ناك تفيلاكتلا 'ركذ دعب نكذ اذإ

 عاونأ مركذ نأ,"ابجادأ ىف اضيأ مهغر « ديدهتلا نم ركذ امب فيلاكتلا ءادأ ىف مهيغر امل ىلاعت

 لواذتي اذهو (مكيلع هللا ةمعن اوركذاو) لاقف ؛ لامجالا ليبس ىلع اهركذب الوأ أدبف . مهبلع همعن

 اهدا نيدلا معن اذه دعب ركذ ىلاعت هنا مث . نيدلا فو ا دلو كلا ىلع هللا معن لك

 هنأ ىنعملاو (هب مكظعي 0 ا يلع لدن امو لاف «٠ ا معذ نم ل امال 7 ذلاب

 ىف هوفلاخت الو. اهلكهرماوأ ىفىأ (هللا اوقتاو) لاق مث هب كظعيا ةكحلاو با ا لزنأ ام

 0-0 لكب هللا نأ اويلعاو . هيهاون

 اوضارت اذإ نهجاو ذأ .دكشي نأ نهواضعت الف نهلج و ءاسنلا مقلط اذإو) ىلاعت هل وق



 1 ع 0 1 لايم اسوم يابني دبا نا يع
7 1 ' . : 

 ١ى/ , * ةيآلا «ارارخ مو كسع الو قافكةلوق

 ىعفاشلا امأ «٠ انفك نكي نأ بج وف ؛ ايكسمأ ديف ايطو اذار , كايمألا درج رد (فورع“م

 ةعجرلا ىلع داهشالا نأ هبهذم رهاظف ؛ مالكلا نم دب ال هنا : لاق امل هناف هنع ىلاعت هللا ىضر

 دمج رايتخا وهو.بجاووه:ءالمالا ىفلاقو:امبنعهللاىضرةفينحوب أ وكلاملاق هبوءبجال و بحتسم

 هفرعاذإ الإ افورعم نوكي الو (فورعمب نهوكسمأف) ىلاعت هلوق هيف ةجحلاو . ىربطلا ريرج- نبا
 باجأ وأبج اودهاشلا نافرعن وكي نأ بجوف ء دهاشلا ريغ نافرع بجبال هنأ ىلع انعمجَأو « ريغلا

 متركذا ال ريخلا لاصيإو ةاعارملا وه فورعملاب دارملا نأب نولوألا

 غولبو . ةعجارملا قح لجالا غولب دنع تبثأ ىلاعت هنا : لوقي نأ لئاقل «ةثلاث| ةلأسملا

 ةعجارملا قَح كترشأل ةدعلا ءاضقنا دعو ةدحلا ءاضش ل نع ها ٠

 . غوابلا سفن ال ؛ غولبلا ةفراشم لجأالا غولبب دارملا : امهدحأ : نيهجو نم باوجلاو

 تراظاذ[ اج لردك وع الا ىلع لكلا مسا هيف قلطي ىذلا زاجلا باب نم اذهف ةلمجابو

 عاقيإنكمي نامزرخآ وه ىذلا نامزلا ىلع هلمحنف نامزلل مسا لجتالا نأ ىباثاا . احل نق > كلذ

 زاجلا ىلإ انب ةجاح الف ليوأتلا اذه ىلعو : ةعجرلا ةنكم هدعب قبال تاف اذإ ثيح : هيف ةعجرلا

 ناتلأسم هيفف (ارارضض نهوكسمت الورإ ىلاعت هلوق امأ

 هلوق نيبو (فورعمب نهوكسمأف) لوي نأ نيب قرف ال: لوقي نأ لئاقل «ىلوألا ةلأسملا)

 ؟ راركتلا ىف ةدئافلا ايف, مادي نع ون ءىتلاب ضال نال ( از[ ض رطل

 ليانتي ةناف ملا امأ ؛ تاقواألا لكل وا الث : ةديحارةرهال] ده ل سلا با ك0

 ليفملا ناهزلا ىف اعراض 0 نكلوم لاحلا ىف فورعمب اهكسمي هلغلق , تاقوألا لك

 تالاهتحالا تلازو تاهسلا تعفدنا (ًارارض نهوكسمب الو) ىلاعت لاق ابلف

 (ارارضادجسماوذختانيذلاو) ىلاعت لاق ؛ ةراضملا وه رارضلا : لافقلا لاق (ةيناثلا ةلأ اا

 عاقيإوةفلالاةلازإو ٠ ةوادعلاةراثإ ىلا عجر هانعمو . نينمؤملا اوراضيل ارارض دجسملا اوذحتا ىأ

 ئورام : اهدحأ: اهجاو نارضلا اذه يشف ف .نورسفلا ركذ ١ .ةرشلا فا 00 ا

 داع اوه اذكهو ءابنحا ن كلاثلا - هلال 2 | ضرع ا يعيب ما قلطي ناك لجرلا نأ

 قييضت : كبلاتلاو . ةرشلا وج رارضلا يمت ضاتاو طك ل ل

 الام هنم ةأرملا عاتخت نأ ءاجر لامعألا هذه رثك أ ةيلهاجلا ىف نولعفي اراك ملعاو ؛ ةقفنلا

 +ب «نيدتعماونوكتف نهوراضت ال دارملا : لوألا : ناهجو هيفف (اودتعتل ب ىلاعت هلوق امأ

 مناكف ىأ (انزحو اودع مل ناوكشلا نوغوف اسس ا كرمأ ةبقاع نوكتف
 أي



 ةيآلا «فورعمب نهوكسمأف» ىلاعت هلوق 13

 هذه نيب قرف ال :لوقي نأ لئاقل نأ ةيآلا هذه ىف هميدقت بحي ام لوأ (ىلوألا ةلأسملاإ)

 ةيآلا هذه ةداعا نوكستف (ناسحاب حيرست وأ فورعمب كاسماف ناترم قالطلا) هلوق نيبو ةبآلا

 . زو ال هنأو ؛ ةدئاف ريغ نم دحاو عضوم ىف دحاو مالكل ًاريركت ةيآآلا كلت ركذ دعب

 وأ فورعمب كاسماف ناترم قالطلا) هلوق اولح نيذلا مهف ةفينح ىنأ بادصأ امأ : باوجلاو

 اذهف ؛قيرفتلا وه عورشملا امناو ؛«عورشم ريغ تاقلطلا نيب عمجا نأ ىلع (ناسحاب حيرست

 ه5 الاي ةآلا هديه ءقبرفتلاو عما ةيفيك ناب ىف ةيآلا كلت نآل « مهنع طقاس لاؤسلا

 ؛ ةعجرلا ةيفيك ىلع ةيآلا كلت اولمح نيذلا مهو , هللا مهمحر ىعفاشلا باصحأ امأو : ةعجرلا

 كال نار الق ”اووض كاران امج نكذ ىف نا" * ذولا وقت 8 مهلع دراو لاؤسلا اذهف

 ةصاخلا ةروصلا كلت ماعلا محلا كلذ دعب ديعي نأ دعبي ملء مثأ روصلا كلت ضعب ىف حلا كلذ

 كلذك انبهواهريغ ىف سيلام مامتهالا نم ةروصلا كلت ىف نأ ىلع ريركستاكلذلديل « ىرخأ ةرم

 ةدم ىف دبال هنأ ناب هيف (ناسحاب خيرستوأ فورعمب كاسماف ناترم قالطلا) هلوق نآل كلذو

 0011| 12١ ةدقلا.فراشم ةععا نأ ناب اهي ::3:5/ا هذه ى اامااو.« زر مالا نيذه دج نم ةدعاا
 لاوزةفراشم دنع نيرمألانيذه دحأ ةياعرنأ مولعملا نمو : نيرمألا نيذه دحأ ةياعر نم دب ال

 ءاذيالا عا ون ظعأ نازل كلخو. .«تقؤلا: اذه لبق ىلا :تاقواألا رئاس نم. توجولاب' ىلوأ ةدغلا

 مظعأ اذه ناكابلف : ربشأ ةعست ةدعلا ىف قبن ىتح ؛ لجالا رخآ دنع نيترم اهعجاري مث « اهقلطي نأ

 داو مظعأ ةروصلا هذه نأ لع. اهيبنت ةروصلا هذه مكح هللا ديعي نأ حيبقي ملء ةراضحلا عاونأ

 امنع, كفلكملا نرتح نأب اهال وأو. ةرانضملا ىلع الاتشا

 ةيفيك ىف ءايلعلا فلتخاو , ةعجارملا ىلإ ةراشا (فورعمب نهوكسمأف) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةعجرلا نكت مل « مالكب الا .قالطالو حاكن نكي ملامل : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاَقف ؛ ةعجارملا

 ىضر كلام لاقو ؛ ءطولاب ةعجرلا حصل : : امنع هللا ىضر ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو ٠ مالكب الإ

 الكل هل تتايقلولا ةسحرلا قوت نا: هنع لا

 «ضئاح ىهو هتجوز قاظ اى هنع هللا ىضر. رمع نبا نأ ىور ام هنع هللا ىضر ىنفاشلا :ةجح

 امعجاريلف هرم : مالسلاو ةالصلا هيلع لاف , كلذ نع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر رمع لأسم

 رمآلا تاجرد : ليقو . اقلطم ةعجارملاب لسو هيلع هللا لص ىننلا هرمأ . ربطت ىتح اهكسهل من

 اضيملا نامزف 000000 راكان ١ ركل انامرو ةعجارملابانوذأه ناك هنا : لوقف: زاوجلا

 نهوكسمأف) لاق ىلاعت هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ىنأ ةجحو ؛ ةعجر ءطولا نوكب ال نأ مزلبف



 ١و ةيآلا «نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإ ود ىلاعت هلوق

 ار روس م هو رثور هر ه6 س نه 20-2 26 سعد سا سدت 2

 ممل 5 نه وكم نهلجا نغلف م متقلط اذإو

 دك رع للا 216 ا ل د سا ارتد ا انا ا 0 رو م

 2000 لعفب نمو اودع اراّرض نهوكسَ الو ف ا

 تو هسة 201

 كلا َنم ٌميلع َلَأَمَو يلع للا 1 : اوركذاَو اوزه هللا تايآ اوُدَح

 عر لَ ل 7-1 هتاااؤشا وك طع كول

 اهرثك أ تمدقت ىلا صوصنلا هذه نأ ىدنعو , ضقانتم امهنيب عمجاو . لابقتسالا ىلإ ةراشإ

 دارملا ناكف :ةنسلاب تفرع امنا تاصصخلا كلت رثك أو . ةريثك تاصيرصخت اهملا قرطتي' ةهاع

 ناسل ىلع نايبلا لاك ىلاعت هللا اهنيبيسو . هللا دودح ىه تمدقت ىتلا ماكحالا هذه نأ ملعأ هللاو

 ( مهيلا لزن ام سانلل نيبيل) ىلاعت هلوقك وهو : ملسو هيلع هللا ىلص هيبن

 ءايلاب نوقابلاو . ريظعتلا نون ىهو نونلاب (اهيبن) نابأ ةياور ىف مصاع أرق «ةيناثلا ةلأسملا )9

 ىلاعت هللا مسا ىلع عجري هنأ ىلع

 نوعفتل نيذلا 3 مهل امو ْة هوجول نايبلا اذه ءابلعلا صحخ اما «ةثلاثأا ةلأسملا)

 ركنا مهصخ هنأ: ىاثلا و (نيقتفال ىده) هلؤقك اوهاؤيمأ هضدتني )لا نما ةلَونك مث ريغف تانآلاب

 :عبارلاو. ناسللاب مهملعل برعلا 4 ىعب 5 ثلاثلاو (لاكيمو ليريجو 50 هتكئالمو) دارك

 املاع القاع الا فاكي ال هنأ دوصقملاو (نوملاعلا الإ اهلقعي امو) هلوقك معو لع هل نم ديرب

 متل ةودخ كللتا) هل رق نأ“ ةلرط انكار 2 كفلكملا دروع عيزأ دقف كلذك ناكىت هم هنال , هفلكي امي

 اولمعيل ؛ لول ثعل و تاتكذلا اك أ هلأ نأ معي ن :لل هللأ امس ماكحالا نم هدر مدت 0 ىعي

 هنع اوبن امع اوهتليو ؛ هرم هأ

 لو كفواركع قه ردم او كو زكم نموت نافذ قهلحلا ا لالش متلط اذاو إل ىلاعت هلوق

 اوركذأو اوزه هللا تايآ اوذخنت الو هسفن ملظ دقف كلذ لعفي نمو اودتعتل 6-1 نفؤكشم

 هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو هب كظعي ةمكحلاو باتكلا نم يلع لزنأ امو مكيلع هللا ةمعن

 « مباع ءىث لكب
 لئاسم ةبآلا ىف نأ ملعا



 ةيآلا «هللادودح اميقي نأ انظ نإد ىلاعت هلو ١

 ةلصاح تناك ةيجوزاا نآل « عجارتلا ظفاب حاكنلا ظفل ركذف ؛ ديدج حاكنب اعجارتي نأ لوالا

 . قب « ىوغل عجارت اذهف ٠ ماا نم هيلع اناكام ىلإ اعجارت دقف احك انت اذاف . كلذ لبق امبنيب

 ناتلأسم هن الا ىف

 ج وزال ةعجارملا لحن ىناثلا ج وزلا اهقلطي ام دنع نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ (ىلوألا ةلأساا)

 دوصقملا نال (.ورق ةثالث نهسفنأب نصيرتي تاقلطملاو) ىلاعت هلوقب صوصخ هنأ الإ ؛ لوآلا

 بيسملا نب ديعس هيلع لوع ىدلا وه اذهو ؛ انهه» لصاح ىنءملا اذهو « محرلا ءاريتسا ةدعلا نم

 ةيالا هذهو ؛ ةبجاو ةدعلا تناكل ًاربتعم ناكول ءطولا نآل . دقعلا درجم لصحب ليلحتلا نأ ىف

 ةعجارملا لحنأ ىلع لدت (اعجارتي نأ امهماع حانج الف) هلوق ىف ءافلا نآل ؛ ةدعلا طوقس ىلع لدت

 انمدق ام باوجلا نأ الا « ىناثلا ج وزلا قالط بيقع لصاح

 « ضفاخلا رامضاب ضفخ (اعجارتي نأ) عضوم : ىناسكلاو ليلخلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 ضفاخلا عزنب بصن هعضوم : ءارفلا لاقو اعجارت» نأ ىف : هريدقت

 ناتلأسم هيفف (هللا دودح- اهيقي نأ انظ ناإ) ىلاعت هلوق امأ

 دودح ناشي امهنأ انقيأو الع نإ ىأ (انظ نا) نيرسفملا نم ريثك لاق (ىوألا ةلأسملا)

 تملع نكلو« ديز موقي نأ تملع : لوقت ال كنأ : اهدحأ : هوجو نم فيعض لوقا اذهو ؛ هللا

 هلوق ةلزنم هنأ : ثلاثلاو . هلظي امناو « ردقلا ىف ام لسعي ال ناسنالا نأ : ىناثلاو . ديز موقي هنأ
 ؛انبه اذكف نظلا كانه ربتعملا ناف (احالصإ اودارأ نا كلذ ىف نهدرب ق>أ نيتلوعب و) ىلاعت

 ىلع مزعلا ال لصحو : نظلا اذه لصح ىّتم ىأ ؛ نظلا سفن هنم دارلافلوقلا اذه لطب اذاو

 زوشن نم ةعجارملا دنع افاخو نظلا اذه لصح مل ىتمو ؛ ةعجارملا هذه تنسح ؛ هللا دودح ةماقإ

 مرت ةعجارملاف ؛ هنم رارضإ وأ اهنم

 رهاظفع طرشلا مدع دنع مدع طرشلاب قلعملاو ؛ طرشلل ةغللا ىف «نا» ةملك يناثلا ةلأسملا))

 ناف ٠ كلذك رمآلا سيل هنكل ؛ ةعجارملا زاوج لصح مل نظلا اذه لصحت مل ىتم هنأ ىضتقي ةبآلا

 اذه نأ دارملا سيل : لوقن انأ الا « لصحي مل وأ نظلا اذه: لصح ءاوس تباث ةعجارملا.زاوج

 هللا قوةح ةياعر ديدجلا حاكنلاب ةعجارملا دنع مهمزاي هنأ هنم دارملا لب : ةعجارملا ةحصل طرش

 موقل اهنيبي هللا دودح كلتو) كلذ دعب لاق مث . هرماوأ و هللا دودحل ةماقالا دصقو ٠ ىلاعت

 لئاسم هيفو (نونلعي

 (اهنيبي)هلوقو « فيلاكتلا نم اهنيب امىلإ ةراشاا( ا ودح كات و)ىلاعت هلوق «ىلو الا ةلاسملا)



 ١اىؤ؟ ١ ةيآلا «اهقلط ناف» ىلاعت هلوق

 هللا ءاش ام تثيلف , لسعلاب هيف ةذالا هبش عامج ا ةيددلا ءارملاو ع كتاشع قادير اضع قرد

 ليص 'هقلا  لَوُسر اهيذكف ىسم ىج وز نأ : كلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تداع مث

 ها لودر كف ىج تليف" رخالا نق كقدصأ ناقالراللا ]قف تيذك : لاق: ملسو هيلع هللا

 : هلييسل ىضم ىتح تثيلف هيلا ىعجرت ال : لاقف « تنذأتساف ركب ابأ تتأف « ٍلسو هيلع هللا لص

 لحتالف اهقلط ناف) هلوقلزن ةعافر ةصق ىفو . كنمجرأل هيلا تعجر نأل لاَقف تنذآتساف رع تتأف

 (هريغ اجوز ميكتت ىتح دعب نم هل

 قالطلا نع جوزلا رجز طرشلا اذهىلع لا لوصح فيقوت نم دوصقملا نالف سايقلا امأ

 امئارلعلا لهأ ضعبلاق ىنعملا اذهلو ء رخآ لجر هتجوز شرتفي نأ ركتتسي جوزلا نأ بلاغلا نآل

 لصحامتا رجزلا نأ مولعمو ؛ ةضاضغلا نم هيف امل هريغ نحكتي نأ ىنلا ءاسن ىلع ىلاعت هللا مرح

 ًارجازو اعنام هلعج حمصي الف ةرفن ةدايزهيف سيلف دقعلا درجم امأف لوخدلا ىلع لحلا فيقوت

 رخآ اجوز تحكن مث ؛نيتثثا وأ ةدحاو هتجوز قلط اذإ : ىعفاشلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 هل تيقب ىلا ىهو . ةدحاو ةقلط الا اهيلع هل نكي مل ديدج حاكنب لوآلا ىلإ تداع مث ءاهماصأو

 ةجح. ثالثلا دعب اجوز تحكن ول ام اثالث اهملع كلمب لب : ةفينح وبأ لاقو « ىلوآلا تاقلطاا.نم

 ةقلطابن اإل ةثلاث ةقلط اهنا انلق امنا « ةظيلغلاةةمرحلا لصحت نأ بجوف . ةثلاث ةقلط هذه نأ ىعفاشلا

 هل لحت الف اهقلط ناف ) ىلاعت هلوقل : ةظيلغلا ةمرحلل ةمجوم ةثلاثلا ةقلطلاو . نيتقلطلا دعب تدجو

 ريغ وأ ؛هريغ حاكنب اقوبسم ةثلاثلا ةقلطلا اهقاطي ناد معأ (ابقلط ناف) هلوقو ةبآلا (دعب نم

 هيف الخاد لكلا ناكف : هريغ حاكنب قوبسم

 اذا هنأ ىلع ؛ ريغلل اثالث ةقلطملاب جودت : اذإ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم 4( ةعبا ل ةلأسملا)

 ايكو تول و فطار قفو هن وعبر[ دل حاكن اذهف ؛ امهنيب حاكنالف اهب ءاصأ نأب لوالل اهلحأ

 لطسو حصي : ىباثااو . حمصي ال : : لاما 2 يطيب ا دا اهلحأ اذإ ابقلطي ال نأ طرشب

 ؛ حيحح حاكذلاف ءابقلط اهلحأ اذإ هنأب ًادقتعم اقلطم اهجوزت ولو ؛ ةفينح وبأ لاق هبو ؛ طرشلا

 ىلعلدت ةيآلا نأ انليلد . لطاب حاكدلا اذه : دمحأو ىروثلاو كلام لاقو « هب مثأيو «كلذ هركيو

 انك 0 ءاهتناب لؤنقلا نجوق + تاج وأ وفو“ "دقتن قويلس طوب رمت زلال

 ليلحتلا هب عمي ال هنأ حصالاو ؛ نالوق ليلحتلا هب عمي له امطوف ؛ حاكنلا داسفب

 , ةثلاثلا ةقلطلا دعب اهجوزت ىذلا ىاثلا جوزلا اهقلط نا : ىنعملاف «ابقلط ناف ١ ىلاعت هلوق امأ

 ج وزلاوةفلطملا ةأرم ا ىلع ىأ (امهيلع حانج الف هريغ اجوز ميكسنت ىتح) هلوقب هركذ دق ىلاعت هنآل

 ١62 - عة رخف «



 ةيآلا «هل لحت الف ابقلط ناف» ىلاعت هلوف ل

 نديعسو ريمج نب دعس لاقو ؛ هنم دتعت مث اهقاطر مث اهؤطيو ؛ ىبايلل دقفلا و ؛ هلم دتحت | طل [ رك

 مسموبأ لاق « باتكلاب وأ ةنسلاب ءطولا طرش نأىف ءاملعاا فلتخاو ؛ دقعلا درج لحت : بيسملا

 . راتخن اوه اذهو باتكلاب نامواعم ناره»ألا:ىنابفصأللا

 نع لالا 0111 جنب نايثع لاق : ةمدقم لغ هينتلا نم َدبال ليلدلا ىف ضوخلا لْبقَو

 هنأ اودارأ « الف نالف مكن : اولاق اذاف « لاعتسالاب برعلا تقرف : لاقف . ةأرملا حكت : موق

 لعوبأ هلاق.ىذلا اذه : لوقأو ؛ ةعماجلا هب اودارأ هتجوزوأ هتأرما مكن :اولاق اذإو : هيلع دقع

 نم دحاو لك تاذل ةرياغم نيئيشلا نيب ةلصاخلا ةفاضالا نآل . ةيلقعلا نيناوقلا بسحب ققحم مالك

 حاكنلا اذهف هتجوز نيبو هسنيب لصاح رمأ حاكتلا اذ_ف هتجوز نالف حكن : ليق اذاف . نيفاضملا

 طرشب تاذلا كلتل امسا لب اهتاذ بسح ةأرملا كلتل امما تسيل ةجوزلا مث . هتجوزاو هل

 مدقم درفملاو ةيجوزاا نهو تاذلا كك ةبك ره ةيهام ةجوزلاف ؛ ةيجوزلاب ةفوصوم اهنوك

 . ٍبكرملا ىلع ةلاحمال

 نم موبفملا نع عم مك انلاف , هتجوز نالف مكن : انلق اذإ : لوقنف اذه ثبث اذإ

 ذاو ٠ بكرملا ىلع درفملا مدقت .ةجوز | رمل 1 ا ع

 0 ىتح) هلوق ناكاذه تبث اذإ : ةيجوزلاريغ حاكنلا كلذ نأب عطقلا مزل كلذك ناك

 00 تلا كلذ نآوكي نأ ىضتقي (هريغ

 ىلع لدي (اجوز) هلوقو ؛ءطولا ىلع لدي (ميكنت) هلوقف ؛ءطولا نم دبال هنأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ

 « فيعضف ةئسلاب ءطولا تبث امناو ا 01مل رح هيلا لت وه نم لوف امأو : دقألا

 بحجب ءىثلل ةباغ ناكامو (مكتت 7 هلوق ىهو « ةياغ ىلإ ادودمم لحلا قن ىضتقت ةيآلا ناآل

 دقعلا نع ةرابع حاكنلا ناكولف , حاكنلا لوصح دنع ةمرحلا ءاهتنا مزايف : هتوبث دنع محلا اذا

 نآرقلل اخسن 15 ابعفر ناكف ٠ 5 لوصح ذنع ةمرحلا ءامتتا بوجو ىلع ةلاد ةبآلا تناكل

 مل دقعلا ىلع (اجوز) هلوق انلمحو . ءطولا للعحاكناا انلمح اذإ امأ . رتاج ريغ هنأو . دحاولا ربخ

 ١ لماملا نحلل دع تندم نأ كوز ابق ةملا ف اراك للا اما و الاكسل ده ملي

 6|- نمرلا دبعب تجوزتف « اثالث اهقلطف . اهمع نبا ىظرقلا كيتع نب بهو نب ةعافر تحن تناك

 تبف ىنقلطف ةعافر كت نجح : تلاقو ملسو هيلع هّللأ للص كل ا 04 ىًظرقلا ريب زأأ 0

 لبق ىنقلط هنأو ؛ باو ثأ| ةرده لثم هقمأم نأو 0 ريبزأأ 0 رح رلا كبع هدعل تجوز نق 6 قالط

 ىدح>الةعاف رمىلإ ك1 ااقفإسر ةةيلع هللأ ىصهللال وسر مسبتف ؟ى مع نبأ ىلإ عج ءجر ذأ ئسعنأ



 0 انا كا”

 امهيلع حانج الف ابقلط ناف هريغ اجوز مكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط ناذ إل ىلاعت هلوق

 ١و١ ةيآلا هل لحن الف اهقلط ناف» ىلاعت هلوف

 رج عرار سرا ساس فاس وادسا راسو دل 1 ت16 تيا تلا اهاعأ هاا 3 هاج ركل د د سس سس 5

 حانج القابَملَط لاا تف مكنت ىدح دعبل نم لح الف اهقلط ناف

 ه- كم مص سا ل عر ريم

 موقل اهيل دودح تاو ا لأ

- 
 رم. .يص ضصاصسا 69-0

 > نإ اعجارت اذا
 راسه

 0 اول

 (نوملعي موقل اهنيبي هلادودح كلتو هللا دودح اهيقي نأ انظ نا اعجارتي نأ

 ةعطاف ةثلاثلا ةقلطلا نرأ ناب وهو ٠ قالطلا ماكحأ ند سماخلا حلا وه اذه نأ ملعا

 لئاسم هيفو ؛ ةعجرلا قحل
 : اولاق ةثلاثلا ةقلطلا ىلإ ةراشإ (ناسحاب حيرست وأ) هلوق نا : اولاق نيذلا (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 نأ ىلوألا نأ انيب انأ الإ ء دهام لوق اذهو (ناسحاب حيرست) هلوقل ريسفت (ابقلط ناف) هلّوق نا

 ةقاطلا دعب ةأرملا عم جوزلل نال كلذو « ةثلاثلا ةقلطلا (ناسحاب حييرست) هلوق نم دارملا نوكيال

 نأ :ىاثلاو (فورعع كاينماف) هلوقن دازملا وهو ءايعجإر نإ: اهدحنا علال ا

 (ناسحاب حيرمت وأ) هلوقب دارملا وهو . ةنونيبلا لصحتو ةدعلا ىضقنت ىتح ابكرتي لب اهعجاربال

 ىلاعت هللاو . ةثالث ماسقألا تناكاذاف(|بقلط ناف) هلوقب دارهاوهو « ةثلاث ةقلط ابقلطي نأ : ثلاثلاو

 نإ امأف : ةثالثلا ىناعملا نم ىنعم ىلع ةثالثلا ظافلاألا نم دحاو لك ليزنت بجو ةثالث اظافلأ ركذ

 ىلع دحاو ىنعم ىلإ نيظفل انفرص دقانك ةشلاثلا ةقلطلا نع ةرابع (ناسحاب ميرست وأ) هلوق انلعج

 : ل وأ كرا نأ مولعمو « ثلاثلا مسقلا انيهأ ,. را ت07

 نات ره قالطلا) ةيآلا ظنو ٠ ىنجألا .ىشلاكن يتيالا نيتاه نيب امف علخلا ةيآ عوقو نأ ملعاو

 (هريغ اجوز حكسنت ىتح دعب نم هل لحن الف اهقلط ناف ناسحاب حيرستو فرع كاهل

 ؟ نيتيآلا نيتاهنيب امف علخلا ةيآ عاقيإ ىف ببسلا اف اذهوه حيحصلا رظنلا ناكاذاف : لبق ناف

 نم ءىث قبب الف اهدعب امأ . ةثلاثلا ةقلطلا لبق الإ ناحصيال علا و ةعجرلا نأ ببسلا :انلق

 ةثلاثاا ةقلطلا كح لكلا دعب ركذ م ؛ علخلا 5ع مث ؛ةعجرلا مكح هللاركذ كيلا لنيلخ اكلت

 ملعأ هللاو بابلا اذه ىف ةربتعملا ماكحالا عيب ةمئاخلاك اهنال

 سمخم الإ جوزلا كلذا لحتال ثالثلاب ةقلطملا نأ نيدبتجلا روهمج بهذم 4ةيناثلا ةلأسملا)



 ةيآلا «هللا دودح كلت » ىلاعت هلوق 0
 0 ل ا ا ل ل ا ا ااا اا ااا

 ؛ ربما اهبلع بحي نأ بجو ربملا ركحذي ملو امعلاخ اذاف اخسف علخلا ناكول اضيأو 1 ف

 اذإو ؛ خسفب سيل علخلا نأ تبث كلذك نكي ملاملو رك ذي مل نإو « هدر بجي نملا ناف . ةلاقالاك

 قالط هنأ تبث كلذ لطب

 اودع قدلطا ودل هنإ لاق نم دج

 تدنفا امف امهيلع حانج الف هللا دود- اميقي الأ متفخ ناف) لاق ىلاعت هنأ (ىلوألا ةجحلا)

 اقالط علخلا ناكو لف (هريغ اجوز حكسنت ىتح دعب نم هل لح الفابقلط ناف) لاقف قالطلاركذ مث (هب

 سابع نبا نع نئسلا ماعم با اتك ىف ىف ىباطخلا هلقنلالدتسالا اذهو :اعبرأ قالطلا ناكل

 ةعلاخم ىف سامش نب سيق نب تباثل نذأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ وهو 4ةيناثاا ةجحلا)

 اقالط علخلا ناك ولف ؛ مارح هيف عاما لصح ربط قرأ صيحلا نامز ىف قدلظلا نأ عم ؛ هتأرما

 لب فشكتسي مل ايلف ؛كلذ ىف لالا فشكتسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنا ىلع بحي ناكل

 قالطب سل علخلا نأ لع لد اًقلطم علخلاب ةرمأ

 سيق نب تيا ةارقأ نأ سابع نبأ ع ةمركع نع هنلس ف دواد وأ ىوذ 4« ةثلاثلا ةجحلا)

 نأى ع 4 ل ا ىباطخلا لاق ؛ ةضيح امتدع ملسو هياع هلأ ىلص ىنلا لعج هنم هرعت |

 تناكولف (ءورق ةثالث نهسفنأب نصيرتي تاقلطملاو) لاق ىلاعت هللا نآأل « قالطب سيلو خسف علخلا

 دعاومرت لكامل رصنقت 0 1

 علخلاو ةعجرلاو قالطلاماكحأ ن نموهركذ مدقتام كك يتلا( 4 هللأ دودح كت ) ١) ىلاعت هلوق امأ

 نهو) لاَقف )ع ديعولاب عدا نك أ ىمأ| | ه لعل 2 0 اوزواجتت الف ىأ (اهودتعت اللف)

 الأ) تالا ياس ف ك5 لاحت هنأ : اهدحأ : هوجو هيفو (نوملاظلا مم كتاوأف هللا دودح دعت

 08 ريقحت ومذ مس ملاظاا نأ اهناثو 5 نعللا لوصخ ىلع امنت انه ملظلا ركذف (نيملاظلا ىلع هللأ ةئعل

 نم ملظ هنأ ىلع ابنت لظاا ظفل قلطأ هنأ : !هثلاثو . ديعؤلا ىرم ًايراج نوكي مسالا اذه عوقوف

 وأ ء اهتدع ةأرملا متتال نأ ريدقتب ريغلل ًاضيأ ِلظو « ةيصعملا ىلع مدقأ ثيح . هسفن ىلع ناسنالا

 وأ ؛ ناسحالاب حيرستلاو فورعملاب كاسمالا كرت لجراا وأ ء اهمحر ىف قلخ ام: ائيش تمتك

 االلع نك عضاوملا هده 03 ىفف ا 1 مج نم رودشل كسل ا اهاتأ | ةإمح ند ذخأ
 ل

 تاديدبتلا مظعأ هيفو , هريغل املاظو , هسفنل املاظ هنوك ىلع لد ملاظلا ظفل قلطأ ولف ريغلا



: 0 

 0 ةيآلا «هللا دودح امقي الأ افاخي نأ الإ» ىلاعت هلوق

 (متفخناف) ىلاعتهلوقبو (اوفاخي نأ الا) هللا دبع ةءارقبدك أتم ىنعملا اذهو « هللا دودح ةماقإ ةكرت

 ةأرملا نأ انيبام ىلع امهلا فوخلا ةفاضإ ةماعلا ةءارق هجو:امهريغل فوخلا لع «افاخ» لقي ملو

 اهيلع ىدتعي هعطت مل نا اهنأ فاخب جوزلاو . اهسفن ىلع ةنتفلا فاخت

 نسحلاو ىرهزلاو ىعشلا لاقف ؛هب علخلا عوقو زوحبام ردق ىف اوفاتخا (ةسداسلا ةلأسملا))

 ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لؤوق وهو ءاهاطعأ ام .ثكاأ ذخأي نأ نوجالا# شواطو ءاطغو ىَرضنلا

 مهنافءابقفلا رئاس امأو « هل لضفلان وكي ىت> اهاطعأ ام نودام لب : بيسملا نب ديعس لاق ؛ هنع هللا

 نآرقلا اهأ:نئلاقلا او ويقلل اةنئارقلاب ان وول :>١و « ىواسملاو لقآلاو ديزالابةعلاخما اوزوج

 (هب تدنفااهفامهءلعح انج الف) كلذدعب لاق مث( ًائيش نهومتيتآ ام اوذخأت نأ مل لحال و) ىلاعتهلوف

 ردقالإ ىلاعت هللا ةحابإ ىف لخدي مل كلذك ناك اذإو : اهاتآ ام ىلإ اعجار اذه نوكي نأ بجوف

 ةليمج تلاقتف ؛ هتقيدح هيلع درت نأ ةليمجنم بلطامل اتباث نأ انيورافريخلا امأو : رهملانم اهاتآ ام .

 ىنلل زاج امل ؛ ًازئاج دئازلاب علخلا ناكولو : طقف هتقيدحال : سو هيلع هللا لص لاقف . هديزأو

 عفدامم ديزأ اهنم ذخأ واف ؛ ابضعب 3 هنأ رين لانا افأز من يهنأ سو هيلع هللا

 اولاقمهناف ءاهقفلارئاسامأو . زئاجريغ هنأو : ام ررضلل اقاحلإوةأرملا بناحي افاحجإ كلذ ناكل اهب

 الإ حاكنلا دنع ىضرتال نأ ةأرملل نأ كف. نيعم رادقمب ديقتيال نأ بجوف ؛ ةضواعم دمع 4

 ترهظأدقو |مسال . ريثكتلا لذبلاب الإ ةعلاخنلا دنع ىضريال نأ جوزلل اذكف . ريثكلا قادصلاب

 هنعهّللاىضر رمع دلل اذه دك أتيو « هتهاركو هضغب ترهظأ ثيح ؛ جوزلاب فافختسالا

 ؟كلاح فيك : اهل لاق“ ؛ نيتليل لبزلا تيب ىف اهسبحو رع اهذخأف اهرمأ ةزشان ةأرما هيلا تعفر

 اهطرقب ىتح اهعلخا دارملاو يع ةيولو اهعلخا : رمع لاقف ؛ نيتليللا نيتاه نم ببطأ تبام تلاقف

 ”ابعرد الإ اهتلع بوث لكبو :ىت'لكب' اهجوز رم كملتخا نق ةأرالا'هءاج هنأ رع نا

 يلع دك لف

 ىعشلاو نسحلاو دوعسم نباو نامثعو ىلع لوق وهو : ةنئاب ةقيلطت علذلا «ةعباسلا ةلأسملا)

 :لناتفشو ةقيخ نذل نقل 37 لود>كمو دهاجمو حيرشو بيسملا نباو ءاطعو ىعخنلاو

 خسفهنا : مهنع هللا ىضر ةمركعو سواطو سابع نبالاقو ؛ مهنع هللاىضر ىعففاشأ|ىلوق دحأ وهو

 0 ونأو قحسإو كمحأ لاف هيو. فاس ناثلا كوم وف

 هنأ تبث اخسف هنوك لطب اذاف ؛ قالطوأ أ خسف هنأ أ لع ةعمج ةمآلا نأ قالط هنإ : لاق نم ةجح

 ةلاقالاك : ىمسملا ربملا ىلع ةدايزلاب حص امل اخسف ناكول هناأل خسفب سيل هنا :انلق امإو قالط



 ةيآلا هللا دودح امقيالأ افاخي نأ الإ» ىلاعت هلْ 4/٠١

 نوكت نأب كلذو .ةأرملا لبق نم الصاح فوخلا اذه نوكي نأ وهو (لوألا مسقلا امأ))

 ثيدحنم هانيورام هيلع ليلدلاو اهنم لاملا ذخأ جوزلل لحب انههف ؛ جوزلل ةضغبم ةزشان ةأرملا
 ذخالا تباثلو علخلا اهل سو هيلع هللا لص هللا لوسر زو ضغبلات نط اينما : كابا عم ةليمج

 لوص> ىفكي هنا : متلق في و( امامهه وج اة.آلا "هذه ىف“ ىلاتلت ا طم ادقق + :لبق ناف

 ٍإ طقف اهنم فوخلا

 لصاحلا فوخلا هيلع بترتي دق ةاركل] هازل هيع نم لارا كك نإ قولا اذنه بيس: انلق

 اذإ | نأ فاخم وهو ؛ جوزلا رمأ ىف هللا نايصع نم امسفن ىلع فاخت ةأرملا نال  جوزاا لبق نم

 « ًاعيمج اهل الصاح فوخلا ناكف ؛ بجاولا ردق ىلع داز امبرو ءاهمتشيو اهب رضي هناف هعطت مل

 جوزلا كلذ ةبحاصم ةأرملا هركن نأ زوو ؛ جوزلاب قلعتي رمآل اهنم ببسلا كلذ نوكي دقف
 هللا ةيصعم نم ةفئاخ ةأرملا نوكت ريدقتلا اذه ىلعو . هنم رفنم ضرمل وأ ؛هبجو حبقل وأ هرقفل

 ىف ريصقت هنم عقب نأ نم ىلاعت هللا ةيصعم نم ًافئاخ جوزلا نوكيو  جوزلا عيطت ال نأ ىف

 اهقوقح ضوعب

 ةيدفلا مزتلتىتح , اهيذؤيو اهبرضي نأب « طقق جوزلا لبق نم فوخلان وكي نأ (قاثلا مسقارإ
 (اوبهذتل نهواضعتالو) هلوقك . تايآلا رئاس ليلدبو « ةبآلا هذه لوأ ليلدب مارح لاملا اذبف

 لاملا كلذ ذخأ ميرحت ىف ةميظع ةغلابم اذهو (انيبم امتاو اناتهب هنوذخأتأ) هلوق ىلإ

 لبق نرهالو «٠ جوزلا لبق نم الصاح فوخلا اذه نوكي ال نأ «ثلاثلا مسقلا)

 لاقو ؛لالح ذوخأملا لاملاو « زئاجعلخلا اذهنأ : نيدبتجلا رثك أ لوق نأ انركذ دقو ؛ ةجوزلا

 مارح هنأ موق

 ىلا تايآلانآل . ًاضيأ مارحلاملا اذبف « ًاعم امبلبقنمالصاح فولان وكي نأ( عبارا اممسقلاإ)

 . دييقت هيف سيلو ؛ جوزلا لبق نم الصاح ببسلا ناكاذإ لاملا كلذ ذخأ ةمر> ىلع لدت اهانولت

 م ىارعأ هنأ مسقلا اذهلدرفأ ىلاعت هللا ناللو ال مأ كلذ بيس ةأرملا بناج نم نوكي نأ ديقب

 هذه حرش اذبف «لاملا ذخأ لح ىلاعت هيف ركذي لو ؛ةيآلا (امهنيب قاقش متفخ نإو) ىلاعت هلوق

 هللا نيبو نيفلكملا نيب ايف وه امنا ماسقأللا هذه نم هانلق ىذلا اذه نأ ملعاو : ةعبرالا ماسقألا

 ءابقفلا لوق وه اذه زّئاج وهف رهاظلا ىف اماف « ىلاعت

 فاشكللا بحاص لاق « اهحتفبنوقايلاو ءايلامضب (افاخينأ الا) ةزمح أرق (ةسماخلا ةلأسملا)

 دين تفبخ:كل وةك « لامتشالا لدب نم وهو ؛ ريمضاا فلأ نم امقيال نأ لادبإ ةرمح ةءارق هجو



 عى

 ١ .ةيآلا هللا دودح امقي الأ افاخي نأ الادىلاعت هلوق

 تنب .ةصفح 6 الاخ دواد ل 220111111

 ةيراصنأللا لبس

 : عطقنم وأ لصضتم ءاثتسا وه (افاخي نأ الا) ىلاعت هلوق نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةلاحريغ ىف علخلا زوحي : اولاق نيدوتجلا رثك أ نأ ىهو « ةيبقف ةلأسم ىف رهظت فالخلا اذه ةدئافو

 نم فوخلاو « بضغلا دنع الإ علخلا حابب 0 5واكو ىغخنلاو ىرهزاا لاقو . بضغلاو فوخلا

 ةيالا هذه نأ مهتجحو  دساف علخلاف ةلاخلا هذه ريغ ىف علخلا عقو ناف ء هللا دودح اهيقيال نأ

 ةصوصخم ةلاح هللا ىتتسا مث , ايش ابقالط دنع ةأرملا نم ذخأي نأ جوزال زوحيال هنأ يف ةحبرص

 ةلاح ريغ ىف ذخاللا زوال هنأ ىف ةحرص ةيآلا تناكف (هللا دودح اهي الأ افاخي نأ الإ) لاقف
 ليلدلاو:فوذخلا ةلاحريغ نوف هيلا جيتا : اولاقف نيدهتجلا روهمج امأو «فوخلا

 نيام يقايت نارا اخ اذان ايم كرا هنم ءىش نع كل نبط ناف) ىلاعت هلوق هيلع

 امأ” كوابل كلامدبت ريكت 5 علا ىفكلذ ناك« لذب امءازاب ائيش اهسفنل لصحت نأ ريغ

 الإ انمؤم لتقي نأن مؤ ناكامو) ىلاعت هلوق ىف ك٠ عطقتملا داس ىلع ةلو2 ىهف «الا» ةملك

 (هلهأ ىلإ ةءاسم ةيدف) أطخ ناكنإ نكل ىأ (ًأطخ

 قافشالاوهو ؛ فورعملا فوخلا ىلعهلمحنكمي ةيآلا هذهىفروكذملا فوخلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 بلسو ؛ ةصوصخم ةيناسفن ةلا> فوخلا نال كلذو , نلا ىلع هلم نكعيو؛ فوق 0

 الف . روبدشم زاجب ةلعلا ىلعلولعملا مسا قالطإو « لبقت ملا ىف هوركم تتدحيس لإ طاش

 رد كف: هريغل لجرلا لوي دقذ « روهرشم راح اذهو 5 فوخلا مس ١ نطلا اذه ىلع قلطأ مرج

 ءارفلا ديشلاو 2 هت اونو هتنظ ىعم ىلع كلذ تف لق : لوقف : كنذا ريغإ كمالغ
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 ايقوزع نوم دعي ىفاظعورت <: ةمركا باجل ىلإ ققداف كن اذإ

 اهقوذأ ال“ نأ تمام )ذ] فاعأ !  ىتاذ ةالئفلا ىف ىكفدتا الو

 اعج ارتي نأ |ه.ماع حانجالفابقلط ناف) ةيالا هذهدعب ايف ىلاعت هلوق لي وأتلااذه دكؤي ىذلا مث

 (هللا دودح امي نأ انظنا

 لجرال فوخلا لوصح وه طرشلا نأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ نأ ملعا 4 ةعبارلا ةلأسملا)
 نوكينأامإ هناأل ةعبرأ بايلا اذه ىف ةنكمملاماسق ألا :لوقنف , ثحب ديز» نم انهه دب الو : ةأرمللو

 لبق نم فوذلا لصحت الوأ ؛ طقف جوزاا لبق نم وأ ؛ طقف ةأرملا لبق نم الصاح فوخلا اذه

 أعم اميلق قم ناطقا نكت را ل



 ةيآلا (هللا دوذدح أمقبالأ افاخ نأ الاد ىلاعت هلوق ' ١

 7 هيف سس سس لس 6 لسع | مو راسو ا« بد

 م٠. َنوملاَظلا م كلو هَلل دود لَعَسا نمو مود ال هلل

 (نوملاظلا مم كتل وأ هللأ هولدن دمت

 نضل ال لايام معاو ؛ علخلا نايب وهو قالطلا ماكحأ نم عبارلا محلا وه اذه نأ معا

 نأ الابقلط اذإ هنأ ناسحالا-ةلمج نم نأ ةيآلا هذه ىف نيب.« ناسحالاب انور قم حيرستلا نوكي نأ

 ؟ابكطب كلم هلال كلذو ءابلع هب 'لّضفتاه“:رئاسو تانثلاو ربملا : قم, اهاطعأ .ىذلا نف.ًائيش اهنم
 قيضي نأ ىبنلا اذه ىف لخديو ؛ ًائيش اهنم ذخأي نأ زوحي الف « اهاطعأام ةئباقم ىف ابب عتمتساو

 (نهومتيتا ام ضع, اوبهذتل نهواضعت :.الو) ءاسنلا ةرروبس ىف لاق : اك ءادتفالا ىلإ اهتجايل ابلع

 (ةنييم ةشحافب نيتأي نأ الإ) كانه هلوةك وه (هللا دودح امقي الأ اناخ نأ الإ) انهه هلوقو

 نهوجرخال) ىلاعت هلوق هريظنو . قلخلا ءوسو ءاذبلاب نوكي دق ةنيبملا ةشحافلاب نابتالا نأ تبثف

 ىلع ءاذبلا ةنيبملا ةشحافلا نم دارملا ليقف (ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الا نجرخ الو نبتويب نم

 ءىث ذخأ ىف مظعف (انيبم امثإو اناتم هنوذخأتأ .ائيش هنم اوذخأت الف) اضيأ لاقو . ابئامحأ

 ءاضفأألا دعب كاذب نم

 هلوق هقباطي مل جاوزالل ناكناف (اوذخأت نأ كل لحب الو) هلوق ىف باطخلا نمل ليق ناف

 ائيش نبنه نوذخأي ال ءالؤهف ماكحلاو ةمثألل تاق نإو (هللا دودح اهقب الأ متفخ كاف)

 ةمئألل ًاباطخ اهرخآو جاوزألا اباطخ ةيآلا لوأ نوكي نأ زوجيف : نازئاج نارمألا : انلق

 مث مهنألل . ماكحلاو ةممالل هلك باطلا نوكي نأ زوو : نآرقلا ىف بيرغ ريغ كلذو  ماكحلاو

 نوتؤملاو نوذخآلا مم مهن"اكف « مييلا فارتلا دتع ءاتيالاو ذخألاب نورمأب نيذلا

 ذخأي نأ لجرلا عنم امل ىلاعت هنأ عاف (هتلا دودح ايقي الأ افاخت نأ الإ ىلاعت هلوق امأ

 لئاسم ةيآلا ىفو ؛ علخلا ةلأسم ىهو ؛ ةروصلا هذه ىنئتسا ايش قالطلا دنع هنأرما نم

 نب تباث اهجوزفو « ىنأ أنب هللا دبع تنب ةليمج ىف تازن ةيآلا 6 ور لوألا ةلأسملا) 2

 هللا لص هللا لوسر ا اهبح ناكو ء ضْعِبلا دشأ هضخبت تناك (ساوش.نبإ نسق

 ماوقأ ىف ءىجب هتيأرف ءابخلا فرط تعفر دلو  هضغبأ ىتاف هنيب و ىنيب قرف : تلاقو: سو هيلغ

 لاقف . مالسالا دعب رفكلا هرك أ ىنإو ؛ اداوس ممدشأو ءابجو مبحبقأو ؛ ةماق مهرصقأ ناكف

 هديزأو معن : تلاق ؟ نيلوقتام : اهل لاقف . اهتيطعأ ىتلا ةقيدحلا ىلع درثلف اهرم هللا لوسراي_ :.تناث

 « ابليس لخو ابهتيطعأ ام اهنمذخ : تباثل لاق مث . طقف هتقيدح ال : لسو هيلع هللا لص لاقف



 مسسس  طسسستسب تش تتسم مسس سس سس سس ببي سسسسييياابيبب---يبلببيسل

 0 ع يل هد هَ 2

 د 5 د اًناَك نأ الإ ايش نهو متنا ان ءاوذخأت نا قل لكَ
 2200171111 يل لا ضي يا

 دودح كلت هب تدتفا يف ام لع حاج دل لا دودح [يق.ال اق ها

 تسمم

 اهقلطناف : هلوقناكل « ةثلاثلا ةقلطلا وه حيرسنلا:دارملا ناكولف « حيرستلا كلذ نع ة رخأتم ةقلطلا
 عيل ةلوانتمةيآلا تناك. ةعجارملا كرت ىلع حيرستلا انلمح ول انأ : اهناثو . زوحال هنأو ةعبار ةقلط
 الوأ (فورعمب كاسماف) هلوقب دارملا وهو « اهعجاري نأ امإ هيناثلا ةقلطلا دعب هنآل . لاوحألا
 (ناسحاب ميرست وأ) هلوقب دارا وهو « ةنونيبلا لصحت و « ةدعلا ىضقنت ىّتح اهكرتي لياهعجار

 2 ماسقالا لك ناب ىلع ةلمتشم ةيآلا تناكف (اهقلط ناف) هلوقب دارملا وهو ٠ اهقلطي وأ
 ريركلا مزاو ٠ ثالشلا ماسقألا دحأ كرت مزا رخآ اقالط ناسحالاب حيرستلا انلعج ول امأ

 لمحل ؛ لامهالاو لاسرالا وه حيرستلا .رهاظ نأ : اهثلاثو . زئاج ريغ هنأو قالطلا ركذ. ىف
 حيرستلا ركذ دعب لاق هنأ : اههعبارو . قيلطتلا للع هلمح نم ىلوأ ةعجارملا كرت لع ظفللا

 علخلا حصيال هنأ مولعمو . علخلا هب دارملاو (ائيش د ا ردا دبا كلك

 ناف : لوقلا كلذ ةحص ىف هانيور ىذلا ربا تبثي ملول ةرهاظ هوجولا هذهف « ةثلاثلا اهقلط نأ دعب

 هيلع ديزم الف ربخلا كلذ حص
 دعب اهركذي الو ةيلاملاا اهقوةح اهيا ىدأ اهكرت اذإ هنأ وه . ناسحالا نم دارملا نأ لعاو

 اين ضان ل ا

 ىرديال هبحاص عم نوكي مادام ناسنالا نأ ةعجرلا قح تابثا ىف ةمكسلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 نم ةعنام ةدحاولا ةقلطلا هللا لعج ولف , ربظي كالذ دنعف هقراف اذاف الوأ هتقرافم هيلع قشت له هنأ

 ةبرجتلا لاك ناك امل مث ؛ ةقرافملا دعب ةبحما ربظت نأ ريدقتب ناسنالا ىلع ةقشملا تمظعل عوجرلا

 دق كلذ دنعو « نيترم ةقرافملا دعب ةعجارلا قح ىلاعت تيثأ مرج الف ؛ ةدحاولا ةرملاب لصحال
 اك اسمإ حلصالا ناكناف , بابلا كلذ ىف هبلق لاح فرعو ةقرافملا كلت ىف هسفن ناسنالا برج
 جيردتلااذهو ؛ هرج ولان سحأ ىلعاه رس ابحر ستهل حاصأألا ناك نإو ؛ فورعملاب انكسار امل

 هديعل هنأارو ةنمابو لاه ىلع لدي بيترتلاو

 هللا دودح اهيقب الأ اذاخي نأ الا ًائيش نهومتيتآ امم اوذخأت نأ مكل لحي الو ىلاعت هلوق

 نمو اهودتعت الف هللا دودح كلت هب تدتفا اذ امهيلع حانج الف هللا دودح اهقب الأ متفخ ناف

 «" بج رخف ح4 »



 ةيآلا «ناسحا حيرست وأ فورم كاسماف» لاول و 0

 1 ؛ه لطف ةلضاع ناثلا ناك وأ (ضصوصخلا ماعلا عم الصاح صصخل لا ناكابابق امب

 حجرألا نأ الإ ازئاج ناك ناو باطخلا تقو نع نايبلا ا نال ةلانك نوكل نأ ف

 نعال

 قالطلا لك رصح ىضتتقي (نان رمق الطلا)هلوق ناك« أدتبم مالكا اذه انلعجاذإ4ةيناثأا ةجحلا

 (ناسحاب حيرست وأ)هلوةوهو « ةثلاثلاةقلطاارك ذىلاعت هنا : لاقي ال ء عامجالاب لطاب وهو نيترملا ىف

 هلوقب قاعتم (ناسحاب حيرست وأ) هلوق نا : لوقت انآلل  ةرهو نات رم قالطلا : ةيآلا ريدقت راصف

 راعشإ ال ناس-الاب حيرستلا ظفل نراللو (ناترم قالطلا) هلوقب ال (فورع؟ كاسماف)

 .ةعبار ةقلط اهقلط ناف هلوق ناكل . ةثلاثلا ةقلطلا وه حيرسنلا انلعج ول انالو « قالطلاب هبف

 ا

 نإ طنا اي اييشبا كلون افا ابنا « ةيآلا هذه لوزن بيس ىف انيور اما( ةئلاثلا لا )
 يللا ]2 اود اذفاوأ ءدزاضملا تيسر ريتك اهحجار بو: اهقلطي اهو نأ: اهلح هللأ, ئطزر ةشئأع

 ىلوأ ىنعملا اذهىلع ةبآلا هذه ليزنت ناكذ ؛ةبآلا مومع نع اجراخ نوك« نأ زوجي ال ةبآلا لوزن

 هنع ىنجأ ا 5 ىلع اهليزنت نم

 : لئاسم هيفف (ناسحاب حيرست وأ فورعمب كاسماف إل ىلاعت هلوق امأ

 وذل هنا :لاقي « هنم نامسا ةكسملاو كاسملاو ؛ قالطالا فالخ كاسمالا (ىلو ألا ةلأسملا)

 « ربج نم ةكاسشم هيفو ء هناسلغ كاسم سيل هنا لاي : ءارفاا لاق « اليخت ناك اذإ ةكاسمو ةكسم

 ةيشاملاحرسو « ضعب نم هضعب كصيلخت رعشلا حيرستو ؛ لاسرالا وبف حيرسنلا امأو ؛ ةوق ىأ

 ىعرت اهلسرأ اذإ احرس
 نأ وه ؛ جوزلل ةعجرلا توبثب هيف اننكح ىذلا قالطلا كلذ ةيآلا ريدقت (ةيناثثا ةلأسملا)

 ىنعمو « ناسحاب حب رسل وأ فورعمب كاسمإ امإ نيترملا نيتاه دعب بجاولا مث ؛ ناترم دجوي

 ةيآلاىنعم ىفو « عافنالا وحالصال ادصق ىلع لب ةراضمادصق ىلع الاهعج اري نأ و هفورءملاب كاسمالا

 لبق (ناترم قالطلا)ىلاعت هلوق لزن املهنأ ىور« ةثلاثلا ةقلطلا ايلععقوت أ: ايقدحأ : ناهحو

 حيرست وأ ) هلوق وه : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ؟ ةثلاثلا نأف : سو هيلع هللا ىل اص هل

 0000 || للا لسسلا 1 ى حا رملا كال نأ ءانعم نأ : ىاثلاو. (/ نتنابيحاب

 : ىدشلاو كاحضلا نع

 عوق و ىضتتقت (اهقلط ناف) هلوق ىف ءافلا نأ : اهدحأ : هوجول برقأللا وه هجولا اذه نأ ملعاو
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 ولسا ةيآلا «ناترم قالطلا» ىلاعت هلوق

 ىنعملاو « هلبق امب قاعتم وه لب مالكءادتبا سيل اذه نأ ةيآلا ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاوإل

 نيب عمجا زوج نم لوق وه ريسفتلا اذهو . ثالثلا دعبةعجر الو ؛ ناترم ىعجرلا قالطلا نأ

 هنع ىلاعت هلا ىضر ئفاشلا بهذم وهو ؛ كلتلا

 مل اذإ ماللاو فلالا نآل ٠ قارغتسالا ديفي قالطلا ظفل نأ : لولا لوقلاب نيلئاقلا ةجح

 ىاق ولو :ةنلاث زق زمزوا“ نات رك فالطلا لك نا هكلا ار تراك ناسا لذانأ كريس

 عامجالاب قرفت دعب الإ نوكست ال تارملا نآلل , قرفتم عورشملا قالطلا نأ دافآل اذكه

 نونسم ال حابم عما ىدنعو . نونسملا قالطلا نايبل تدرو ةيآلا هذه : لبق ناف

 ناو مالكلا اذه لاق مث « قالطلا لصالا ريسفت ناك لب ؛ ةنسلا ةفص نايب ةيالا'ىف سيل : انلق

 لودعلاعقوامنإو . نيتعفد ىنعي نيترم اوقلط ىأ ؛ رهألا وه هانعم نأ الإ . ربا ظفل هظفل ناك

 ديك أت ديفي ربخلا ظفلب رمآلا نع ريبعتلا نأ مدقت ايف انركذ امل ربخلا ظفل ىلا رمأألا ظفل نع

 رمآلا كلذ ىف ديدشتلا ىلعو . تاقلطلا قيرفتب رهألا ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ تبثف : رهألا ىنعم

 ءاملع نم ريثك رايتخا وهو : لوألا : نيلوق ىلع اوفلتخا لوقتلا اذ نولئاقلا مث . هيف ةغلابملاو

 لدي ىبنلا نال « سيقاألا وه لوقلا اذهو ؛ةدحاولا الإ عقي ال اثالث وأ نينثا ابقلط ول هنأ : نيدلا

 دوجولاىف ةدسفملاكلتلاخدإ ىف ىعس عوقولاب لوقلاو . ةحجار ةدسفم ىلع هنع ىبملا لاهتشا ىلع

 عوقولا مدعب كحي نأ جوش ؛ اج نع هلأو

 اذهو « عقي هنأ الا امرحم ناكناو هنأ : هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق وهو (قاثلا لوقلاوإل

 داسفلا ىلع لدي ال ىبنللا نأ ىلع ءانب هنم

 امب ةقلعتم ىه لب « أدتبم امالك تسيل اهنا : لوقن نأ ةيآلا هذه ريسفت ىف (ثلاثلا لوقلا)

 قحلاكلذنأ ركذيلو ْ جورلل تباث ةعجارملا قح نأ ىلوآلا ةيآلا ىف نيب ىلاعت هناأل كلذو . اهلبق

 ,صصخلا ىلا قتفملا ماعلاك وأ . نيبملا ىلا رقتفملا لمجماك كلذ ناكف « ةنيعم ةياغىلا وأ امتاد تباث

 طقف ناتةلط دجوي نأ وه ؛ ةعجرلا قح جوزلل هيف تبث ىذلا قالطلا كلذ نأ ةيآلا هذه ىف نيبف

 ؛ قباسلا دوبعملل قالطلا : هلوق ىف ماللاو فلأألاب ةعجرلا ق> ةتبلا تبثي الف نيتقلطلا دعب امأو

 قباطم دخل زيستت اذبف ؛ نيترم دجوي نأ وه( ةعجرلا تودي هف انكح ىذلا قاللقلا كلذ 1

 (نهدريؤحأ نتلو عن و) هلوقنأ# لوألا : هوجو وأ ريسمتلا اذهان علاش ىدلاو: هيلا مظنل

 ناب هيف سيل هنال « لم وهف اماع نكي مل ناو ء صصخل ا ىلا رقم وبف ؛ لاوحالا لكل ناكنا

 ةقلعتم ةيناثلا ةيآلا انلعج اذاف . نايبلا ىلا ارقتفم نوكسف . ةعجرلا ق> تبث هدنع ىذلا طرشلا



 ةيآلا «ناترم قالطلا» ىلاعت هلو ب

 اس هي 0 3

 ناسحاب حرس 0 فورم ب كاسم نام قالطلا

 تناك نملك نآل كلذو « نمئاذيإو نمتراضمىلع مادقالا ىفلاجرلل ديدهتل ايس كلذ كلذ 0ك

 دشأ رجزال هقاقحتساو . مسقأ هنع بنذلا رودص ناك. رثك أ هيلع هللا معن

 دوصقملا نآل . نيبناجلا نيب كرتشم ةذالا و عفانملا لوصح دارملا نوكي نأ (ىئاثلا هجولاول

 نر 10 و نا 2 ا راتكتساو باس لا كانشاو , ةدوملاوةفلآلاو نكسلا ةنج ولا نم

 جوزلان ام“ : رفوأ يفةأرمللا بيصن نا : لاقي نأ نكمي لب « نيبناجلا نيب كرتشم كلذ لكو ؛ ةذللا

 ءاهحلاصمب مايقلاو « اهنع بذلاو . ةقفنااو رملا مازتلا ىهو . ةجوزلا قوقح نم عاونأب صتخا

 ةدئازلاقوقملاهذهلةياعر ءابوجو دك آ لجرلا ةمدخب ةأرملا مايق ناكف ؛ تافآلا عقاوم نع ابعنمو

 نم اوقفنأ امبو ضعب ىلعمبضعب هللا لضف امب ءاسنلا لع نوءاوق لاجرلا) ىلاعت لاق ام اذهو

 "الاب ةارملا كرمال هللا رمل دارجسملاب اذخأ تفأ ولو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو (ملا 3-8

 نر 1 كلا و ةماكخا ف يشم 0 ىأ ( يح زيزع هللاو) ىلاعت لاق مث «اهجوزل

 طال ظاقلل و ةفيلاو كعلا لايتحا اميل

 (ناسحاب حيرست 0 كاسماف ناترم قالطلا إب ىلاعت هلوق

 ؛ةعجرلا هيف تبثت ىذلا قالطلا وهو . قالطلا ماكحأ نم ثلاثلا كلا وه اذه نأ معا

 :لئاتسم ةبآلا كو

 ولو. اهتدع ىضقنت نأ لبق ابعجاري مث هتأر ها قلطي ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك ىو ألا ةلأسملا

 تكشف ؛ اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلا ةأرءا تءاخ « هل ةتباث ةعجارملا لع ةردق !تناكةرم فلأ اهقلط

 هللا لص هللا لوسرل كلذ اًهنع هللا ىضر ةشئاع تركذف : كلذءاهراضي ابعجاريوابقلطي اهجوز نأ

 (نان هرم قالطلا) ىلاعت هلوق لزنف ٠ مهلَسو هلع

 لاق . هلبق امب قلعتم وهو أدتبم 5- مالكلا اذه نأ ىف نورسفملا فلتخا «ةيناثلا ةلأسملا)

 قيرفتلا ىلع ةقيلطت دعب ةقيلطت نوكي نأ بج ىعرشلا قيلطتلا نأ هانعمو « أدت 0 ل 0

 معزو . مارح ثالثلانيب مبا : لاق نملوق وه ريسفتلا اذهو ؛ ةدحاو ةعفد لاسرالاو عملا

 الكر طا للا اطعو ا لغو «نايعر رخال وق وها اذه نأ .::رارمصاالا قا ىسوبذلا دست 1
 هاك ر .

 ىلأو 2 ثووعشالا ىشسوم ىفأو 8 نيصحلا نب نارمعو 5 رمح نبدبعو 3 سا 0 هللأ دبع و
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 ا ةيآلا «ةجرد نييلع لاجرالو» ىلاعت هلوق

 تالا لع انح نيكولاس دحر دا ا ١ ل ناس[ ل انا حالصإ جلال نع

 كلتو . رخآلا قح ايعارم امهنم دحاو لك ناكاذإ الا متي ال ةيجوزلا نم دوصقملا نأ ملعاو

 ةجوزلاو « ىعارلاو ريمألاكج وزلا نأ : اهدحأف . ابضعب ىلإ ريشن نحن و ؛ ةريثك ةكرتشملا قوقحلا

 و اهحلاصمو أبقح موده نأ ايعارو ًاريمأ هنوك ببسب جوزلا ىلع بجيف ؛ ةيعرلاو رومأملاك

 ىنا» لاق هنأ سابع نبأ نع ىور .: ايناثاو.. ج وزال ةعاطلاو دايقنالا راهظإ كلذ ةلباقم ىف اهيلع

 ةدارإن مخ وزلالع نحلو : اهثلاثو : نييلع ىذل| لثم نحلو لاعت هلوقل «ىلر 25 < ىارمال نزل

 دهر ى نهماعرإ قب هللا لج اف نايدقكلا كنف نويلع ام لثم ؛ ةعجأرملا دنع حالصالا

 ةيآلا ةمدقل 2

 نايل أم هس اك ةجرد نبملع لاج رالو) ىلاعت هلوق امأ

 ليحل وفا ىأ نيلحرلا لجرأ وه موفلا مآ هللا ني 1 ١ رج «ىلوألا ةلأسملا ١

 هيلعىوق ىأ مالكلا لجئراو . ىثملا ىلع هتوقل فورعم لجرلاو , ىثملا ٍلع ىوق ليجر سرفو

 اهلطأو ةلزنملاىهف ةجردلا امأو , هوايض ئوق نامل اج ١) دقلة

 اونف ىأ نرق دعب انرق موقلا جردو ؛ هتيوطاذإ اجاردإ هتجردأو . اجرد هجردأ ءىثلا تجردنم

 « لزنم دعب الزنم ىوطت امنآل «قيرطلا ةعراق ةجردملاو ءائيشف ائيش مهرهع اووط مهنأ هانعمو

 . ايف قترب ىلا ةجردلا هنمو . قيرطلا لزانم نم ةلزنملا ةجردلاو

 : نيهجو لمتح انهه هركذ نأالإ : مولعمرمأ :ًأرملا لع لجرلالضف نأ ملعا (ةيناثل ةلأسملا)

 تلاثلاو «:ةيدلاى :يتاثلاو؟ لقدلا : اهيدح]ا « ومى ءانلا م ةليضفلا ف 4. ]2 لا 0

 ؛ اهيلع جوزتي نأ هل : سماخلاو . ةداهشلاو ءاضقلاو ةمامالا ةيحالص ىف : عبارلاو . ثيراوملا ىف

 كاربملا ىف 3 بيصن نأ : سداسلاو . جوزلاعم كلذ لعفت نأ اهل سيلو « اهيلع ىرستي نأو

 رداقوهف اهقلط اذإو « اهقيلطت ىلع رداق جوزلا نأ : عباسلاو . هنم ثاريملاف !ميصن نم رثك أ اهنم

 رد#:القالطلا دعبو ؛ جوزلا قيلطت ىلع ردقتالف ةألا اهل كسا مأ ةأوملا تااش «.ا عج ا رمأ ]2

 لجرلا بيصن نأ : نماثلاو . ةعجارملانم جوزلا عنمت نأ ىلع اضيأ ردقتالو ؛ جوزلا ةعجارم ىلع

 ظ , رومآألا هذه ىف ةأرملا لع لجرلا لضف تبث اذإو ؛ ةأرملا بيصن نم رثك أ ةمينغلا ممس ىف

 رق در 48 هيلع هللا لص لاق اذهلو « لجرلا دي ىف رجاعلاريسالاك ةأرملا نأ

 هنأ ةنآلا ىعمناكو . ةأرملاو يتبل: نيفيعطلا ىف هللا اوهنا ١ 1128و 6 08-3 اف
 ب

 نهق وقح نم أوفود 0 كلإ ن0 أوناك راق ف ,ملع 4 ةجردلا نم لاح ر || هللا ل ءجام لجل



 ةيآلا «احالصإ اودارأ نإد ىلاعت هلوق ص33

 ةدعلا نم هيلع نهام ةعجرلا ببسب اولطبي نأ مل نأ
 ؟ درلا ىنعمام ىناثلا لاؤسلاإ

 عموم ىو (ىبد ىلإ تددر نئلو) عضوم ىف ىلاعت لاق  هتعجر ىأ هتددر : لاقي : باوجلا

 (تعجر نالو) رخآ

 هتجوز ىهف ةدعلا ىف تماد ام ىهو ؟ ةيعجرلا ةقلطملا ىف درلا ىنعم ام « ثلاثلا لاؤسلا)

 تاك اك 16 ىف ةدعلا ف ىرحتلاو ضيارتلا "لاظإ نيت ةمجرلاو دزلا نأ : باوجلا

 ةعجرلا تيمس مرج الف ؛كلذ لطبي ةعجرلاب و ء جوزلا قح لاطبإ ىف ةيراج تناكاهن اك ةدعلا
 ىفف « ةعجرلا دعب الإ ام عاتمتسالا مرحي هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشا بهذمو اهسال « ًادر

 ةمرحلا نم اهدر : ىناثلا . هفالخ ىلإ صبرتلا نم اهدر : امهدحأ : نائيش هبهذم ىلع درلا

 يا

 (كلذ ىف) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام (عبارلا لاؤساا)

 تقولاكلذ ىضذتنا اذاف» صيرتلاّتقو وه ىذلا تقولا ىف تبث امنا درلا قح نأ : باوجلا

 هيا دبل نع رظادم

 ال11 نا حل رطأ مدل قحأ جاوزألا نأ ىندملاف احالصإ انااا نإ )) ىلاعت هلوق امأ

 للف و رخو نهوكسمأ قهلج] نعلم ءاسنلا متقلط اذاو) هلوق هريظنو « ةراضملا اودارأ امو حالصالا

 ببسلاو (هسفن لظ دقف كلذ لعفي نمو اودتعتل ا لا نفر رعم نهاوح رس وأ

 نهوقلطيل نمم رارضالا كلذب نوديريو . تاقلطملا نوعجارب اوناكةيلهاجلا ىف نأ ةيآلا هذه ىف

 لح ىف طرشلا لعجو ؛كلذ نع اوبنف . ةثداح ةدع دتعت نأ ىلا ةأرملا جاتحت ىتح ؛ ةعجرلا دعب

 (احالصإ اودارأ نا) هلوق وهو ؛ حالصالا ةدارا ةعجارملا

 دجوت ملاذإ مزلبف « هئافتنادنع مكحلا ءافتنا ئضتقي طرشلاو ؛ طرشلل «نا» ةيلكنا : لبق ناف

 ةعجرلا قح تبثي ال نأ حالصالا ةدارا

 ؛اهيلعةعجاراا ةمص فقوي مل عرشلاف « اهيلع انل عالطا ال ةنطاب ةفص ةدارالا نأ : باوجلاو

 ةراضملا دصقل اهعجار ول هنأ ىح « ةدارالا هذه لع فوقوم هللا نيبو هنبب امف اهزاوج لب

 مثالا قحتسا

 دوصقملا نوكي نأ بحي هنأ نيب امل ىلاعت هنأ لعاف (نييلع ىذلا لثم نحول ىلاعت هلوق امأ

 را
4 



 2 نا 00000

5 

١ 3 : 
1 

 44 ةيآلا «نهدرب قحأ نبتلوعإ ود ىلاعت هلوق

 م.م 7 422 ت2 ترم

 5 و احالصإ رح رفد كن
 2 -- د لا

 دير د ماسه

 ففركرسل ميك زيزع هللاو ة هج رد نييلع لاجرالَو فورا نيل ىذلا

 0 1 لم نطو احالصأ اودارأن 1كأ3 قى نهد رن قحأ نوت ردب ورب ىلاعت هلوق

 (« ميك زيزع هللاو ةجرد نييلع لاجرالو

 عمج هنأ : امهدحأ : نالوق ةلوعبلا فو . ةمجرلا وهو قالطلل ىناثلا محلا وه اذهنأ ملعا

 , ةعاما كنا ل ةدئاز 2 هذهو 5 ةمومعلاو هدرا و هةر دلو ةلوحفلاك؛ لعب

 و :ةيردك نعت ق لاقي لاف, لايعلا نع هعللا لها هآور اهف لب عمج لكىف اهلاخدإ زوحبالو

 اهل لاقي 5 . ةلعبةأرملل لاقبف « ناجوزلا:هف كرتشي ام ّلعلا مسا ّك ملعاو . ةبالك : بلكىف

 أ 0 ناجوز امهنأ اك . نالعب امهف : تاغللا حصفأ ىف جوزو « تاغللا نم ريثك ىف ةجوز

 اوناكمنص مسالعبو ؛ ابر نم : لاقي 5 ؟ ةقانلاهذه لعب نم : لاقي . لبق ايف كلاما ديسلا لعبلا

 لعابو ؛ العب راص اذإ ؛ ةلوعب لعبي لجرلا لعب : لاقي . ردصم ةلوعبلا نأ (ىناثلا لوقلا إل

 8 : قيرشلا مايأ ُْق لاق ملسو هيلع هلبأ ىلبص دل نأ ثيددحلا و 3 ابعماج اذإ هلأارما لجرلا

 ثيدخلا هنمؤ'2 ابجوز ةرشع نسحت تناك اذإ ( ٌلعبلا ةنْشح ةأؤماو . لاعبو بارتشو لك ١ (ءانأ

 نعول هو : ةيآلا ىءم ناكهجولا اذه لعو «نكجاوزأ لعس كسا اذإ»

 , صيرتلا كلذ ةدم ىف نرهتءجرب قحأ : ىنعملاف (كلذ ىف نهدرب قحأ> هلوق امأو

 تاالاؤس انبهو

 كلذ ىف جوزلا ريغل ق>ال هنأ عم (ق>أ) هلوق ةدئافام:(لوآلا لاؤسلا ل

 نفيا نمل لحب الو) ةبآلا هذه ل د هل لوألا“ نيوجو طا كازا

 ا نع جايراالاتا كانو 0 نا نهناف : مالكلا ريدقت ناك(نبماحرأ ىف هللا قلخام

 نيبق و رهاظلا 0 قح ىف ١ اثلاجورال تبدأ ل كلذو. « نهدرب 5 وألا جورااناك كلذ ن :لعف اذاف

 لوآلا جوزلاف ؛ هفالخ ملع 7 اع 31 رقأ أ ءاضقنا ثعدأ اذإ كك 0 20 نحأ لوألا جوزلا 0

 حاكنلا عاطقنا قح ةدعلا ىضم ىف ابلف ةدتعم تناكاذإ : ىتاثلا . ةدعلا ىف رخآلا جوزلا نم قحأ

 ثيحنم (قحأ نهتلوعب و) لوقينأ زاج جوزلا قح لاطبإ نمضتي ىذلا قحلا اذه نمل ناكاسلف



 ا

 ةيآلا «رخآلا مويلاوهللاب نمي نكن إد ىلاعت هلوق ها

 ضيحلاو لبحلا هنأ : لوألا : لوقأ ةثالث (نهماحرأىف هللا قلخام) هلوقف نيرسفملل نأ ملعاو

 نأ هنف اهضرغ نافأ لمملا ناهتك امأ « امهنامتك ىف ةريثكخ ضارغأ انم ل ةأرملا نال كلذو : ًاعم

 . ةدم ترصق لبحلا تمتك اذاف « للا عضوب اهتدع اضن نم انامذ“ لعل ءوزقلا ايندع ءاضقلا

 ؛رخآ جوزب جوزتلا تبحأ امبرو ؛ لوألا جوزلا ةعجارم تهرك امبرو ؛ ةعرسب جوزتق اهتدع

 نظشط| ناك! امأوذ ليلا متكت ضارغألا هذبلف : ىناثلا جوزلاب اهدلو قحتلي نأ كأو |

 ىكل اهتدع ليوطت بحت دقف ءارقألا تاوذ نم ىهو جوزاا اهقلط اذإ ةأرملا نأ هيف اهضرغف

 ضعب نامتكب الا كلذ ا متي الو هتعجر ليطبتل امتدع ريصقت بحت دقو ؛ لوالا جوزلا اهعجاري
 نأ ةيناثلا ةضيحلا دنع ترمظأ مث , هتمتكف الوأ تضاح اذإ امنال تاقوألا ضعب ىف ضيحلا

 ا اذا تكس تدل ةتلاثلا ةضيللا نأ تمثك اذا.« ٌةَدعلا تلروط دقق | مضح لوأ' كلذ

 كل ذكف« لبحلا ناهتك ىف اضرغ امل نأ ام هنأ تبثف « ابج وز ىلع ةعجرلا تعطق دقف قاب اهضيح نأ

 نيرهالا عومج ىلع ىهنلا لمح بجوف « ضيحلا ناهتك ىف

 :ااهالحأ : هوجو هنلع اوجتتحاو ا ءطقف' لما نايتك نع ىبنلا ؤه دارملا نأ («ىاثا لوقلا)

 هنأال محرلانع جراخ ضيحلا نأ : اهناثو (ءاشي فيك ماحرألا ىف كروصي ىذلا وه) ىلاعت هلوق

 رهوجوه ىذلا دلولا لع (نهماحرأ ىف هللا قلخ ام) ىلاعت هلوق لمح نأ : اهتلاثو . محرلا ىف قولخم

 هروح لا هذه نأ ملعاو ؛ رذقلاو ةساسلا ةياغف ءىثش وه ىذلا ضيحلا ىلع هلمح نم ىلوأ ؛ فير

 اهيبسيو « اهيلع اهريغل عالطا الىتلا لاوحألا هذه ءافخإ نع اهعنم دوصقملا ناكامل هنآل « ةفيعض

 لكلا ىلع ظفللا لح بجوف « حاكناا ىف لحلاو ةمرلا لاوحأ فلتخت

 يل كرو ةنالا هذ نال, ضرحلانامتك نَع ئبناا:وه دارملا,نأ "4 تلاثلا“ لؤقلا)

 نيتك نأ نحل للعب ال وو هلق نال ء ففيعضا اًضِيأ اذه: « لجلا ركذ 0 ك كرتالااكت

 بجيف .٠ مدقت ام ىلإ فاضي نأ ريغ ص هسفنب لقتسم فنأتسم مالك( نهماحرأ ىف هللا قاخ ام

 محرلا ىف قلخي ام لك ىلع هلمح

 ابنوكب طورشمىبهنلا كلذ نأ دارملاسيلف (رخآلا مويلاو هتلاب نمي نك نال ىلاعت هلوق امأ
 اوم ,تنك نأ ليزي . لظت الف انمؤم تكد : لظي ىذلا لجرلل لوقت اي اذه ىلب . ةنمّؤم

 ف اللف اك وهو ١ ءاشنلاا لغ ديدس ديد اذنه نأ كشءالاو , قلظ نع: كنامإ كعتمع نأ ىتبنش

 الاو همامأ قمح || ىذلا هلفا اضع مكضعب نمأ ناف) لاقو (هبلق مث آ هناف اهمتكي نمو) ةداهشلا

 يدش هللا دنع هرمأفأ هيف نافع /ىث: ىف انيمأ لعج نم لك نأ لع ةلاد ةيآلاو (هبر هللا
 - ل ل ا



 ل ةبآلا «نهماحرأ ىف هقلاقلخ ام نمت 3 نحل لحب الود ىلاعت هلوف

 0 نم دب ال ربشأللا ناف ءابماهتب ريتعي لدبلاو , ءارقأللا نع الدب تعرش ربشأللا تناكامل

 «. ضم نه" ةلماكلا : ءارقاألا نؤكحم كاز دي داق, كلل ى ا ريم لالا نركب نأ اكياس

 . ضب و ناءرق ابف بْجاولاذ ةرابطأللا امأ

 «ناتضيح اهتدعو « ناتقليطت ةمآللا قالط» ملسو هيلع هللا ىلص هلوق: هل 4« ةعبارلا ةجحلا

 ضيحلا ىه ةرحلا ةدع نوكتت نأ بجوف ؛ ةرحلا ةدع فصن ةمآلا ةدع نأ لع اوعمجأو

 ةدعلا اذكف . ةضيحلاب نوكي ىراوجلا .ارمش ىف ءاربتسالا نأ ىلع انعمجأ 4 ةسماخلا ةجحلا)

 دحاو ءىث ةدعلاو.ءاريتسالا نم دوضقملا نآآل : ةضرخلاب نوكت

 ىذلا وه ضيحلاو ٠ محرلا ءاربتسا ةدعلا ىف ىلصالا ضرخا! نأ :مهل (ةسداسلا ةجحلا'

 رهطلا نود ضيحلا وه ربتعملا نوكي نأ بجوف ؛ ربطلا نود ماحرالا هب أربتست

 « ةمرلا بناجل بيلغتو طايتحا ضيحلا ىه ءورقلا نأب لوقا نأ : محل (ةعباسلا ةجحلاإل

 «ضيحلا وه ءرقلا انلعج ناف « ةثلاثلا ةضيحلا ىف تنعطو ررطلا ةبقب املع ىم اذإ ةقلطملا نآل

 اجو ٠ اهب جوزتلا ريغلل لحي ذتنيخ « ًارهط ءرقلا انلعج ناو ؛ اهب جوزتلا ريغلل مرحب ذتنيخ

 مارحلا بلغوالا لالحلاو مارحلا عمتجاام» ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ ةياعرلاب ىلوأ ميرحتلا

 هلوقل ىلوأ ناكف ؛ طايتحالا ىلإ برقأ اذه نآلو ؛ ةمرحلا عاضبألا ىف لصاألا نآلو «لالحلا

 بابلا اذه ىف هوجولا ةلمج اذبف «كبيري الام ىلإ كبيريام عد» ملسو هيلع هللا لص

 لكسلا ق- ىف هللا كح نوكيو ٠ تاح.جرتلا فعضت هوجولا هذه ضراعت دنع نأ ملعاو

 هنلا هدابتجا ىدأام

 ةدعلا ءاضقنا نأ عاف ( نهماحرأ ىف هللا قلخام نمتكي نأ نهل لحالو 9 ىلاعت هلوق امأ

 ناكو . لماحلا قح ىف لما عضو ىلعو ؛ ءارقالا تاوذ قح ىف ءرقلا ءاضقنا ىلع انف نك

 اذإ اهلوق لوقلا لعجو « ةدعلا ىف ةنيمأ ةأرملا تلعج ارذعتم لاجرال كلذ مع ىلإ لوصولا

 نوثالثو نانثا هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذمىلع وهو . اهبف كلذ نكمي ةدم ىف امثرق ءاضقنا تعدا

 اموب تضاح مث ؛ ةعاس دعب تضاخ ةرهاط تقلط اهنأ ىلع لمحب اهرمأ نآل ؛ ةعاسو اهوي

 ىرخأ ةرم تضاح مث ؛ ربطلا لقأ وهو ًاموي رشع ةسمخ تربط مث ءضيحلا لقأ وهو ةليلو

 ؛ رارطأ ةثالث لوصح اهتدع تضقتنا دقف مدلا تأر مث ؛ ًاموي رشع ةسمخ تربط مث  ةليلو موي

 ناك تطقسأ اهنأتعدافالماح تناكاذإ كلذكو , املوق لبق اذه نم رثك أ ؤأ اذه .تعدا ف

 اهتتامأ لصأ ىلع اهنال ءاملوق لوقلا

 «0- رف ١عد



 ةيآلا «نيسفنأب نصيرتي تاقلطملاو» ىلاعت هلوق هب

 ىضر ةفينح ىنأ ةجح ؛ بولطملا وهو ًابجاو ضيحلا ةدمب دادتعالا نوكي ال نأ ىضتقي كلذو
 « ضيلاو رابطألا نيب ةكرتسثم تناك نإو ةغللا ىف ءارقألا نأ : لوآلا : هوجو نم هنع هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوراملا' ضيا ف انملاعتسا بلغ عرشلا .ىف نأ الإ
 ىلإ نآرقلا ىف ةروكذملا ءارقألا فرص ناكاذه تبث اذإو «كلئارقأ مايأ ةالصلا ىعدد لاق هنأ

 اول: :نضيحلا

 لئاقلا اذهناللاهلاكب ءارقأةثالث ءافيتسا هعم نكمي ضيح ءارقالا نأب لوقلا نأ ةيناثلا ةجحلا ل
 هنا:لاقنموةثلاثلاةضيحلالا وزءةدهعلا نع جرخت امنإ و « ضيح ثالث صيرت اهمزاب ةقلطملا نا : لوقت

 ًاءرقكلذي دتعت ربطلا رخآ ىف اهقلطاذإ هدنعنأل ؛ ثلاثلا ضعبو نبأ قب ةدعلانم ةج راخابلعجي ربط
 باجأ رهاظلاب قيلأ لوألا لوقلان اك رخآلالوقلا نود ةثالثلاءارقألا لمكت نيل وقلادحأىف ناكاذاف

 مث «ةثالث هلقأو عمج ربشألاو (تامولعم ربشأ جحلا) لاق هللا نأ كلذ نع هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 , ةييطلا كذ ا (ضلوو .اةلعقلا وذو « لاوش وه كلذؤ + كلاثلا ضعبو نيرهش للع ةيآلا انلمح انا

 ةلزتعملا خويش نم ىلابجلا باجأ . ربط ضعب و نيرهط ىلع ةثالثلا هذه لمحت نأ زاج انه اذكف
 كرتن نأ انمزاي ملف ؛ ليلدل ةيآلا كلت ىف رهاظلا انكر انا لوركا : ايكو نم تاروشلا اذه نع
 سيلو , ةثالثلا ءافيتسا نم دب الف : الصتم ًاصبرت ةدعلا ىف نأ : ىناثلاو « ليلد ريغ نم انبه رهاظلا
 ليبس ىلع ال جملا تقو ربشالا هذه : لبق هن اكف ء لصتم لعف اهيف سيل هنأل , جحلا ربشأ كاذك
 ءارقألا ل أك : لاواللا/ + نيهنجو نم ةجحلا هذه نعاانباحصأ نم نوزخأتملا باجأو : قارغتسالا

 ءانثأىف ابقلطاذإ هناأل ؛ ةدابزلا بجو. ضيحلا ىلع هلمغ « ةثالثلا نع ناصقألا بجوب رابطألا ىلع

 نمديال هذه نأ هنع مهرذعو . ةدايزلا لصحتف ؛ ةدعلا نم بوسح ريغ ربطلا نم قب ام ناك ربطلا

 دتعت ىبح + لدمحل اروع قالطلاب هان رمال ضيحلا ىف قالطلا زاج ولهنال ' ةرورضلا لجال الع

 اا ا رطل ةاللج ةدايرلا كلت تراض نماطلاب قالطلا ضّتخا اذ.« ةلماكز ابطأ

 ةيالا ريدقت راص . ربطلا ف قالطلاب انرمأ ىلاعت هللأو : رابطأللاب ةرسفم ءارقالا تراص امل : لوقت

 هيف قالطلا ربط رابطأ ةثالث نيسفنأب نصيرتي

 لصحم امنإ عامتجالا لاكو ؛ عامتجالل مسا ءرقلا نأ انبي انأ باوجلا ىف (ىناثلا هجولاو)

 ءرقلا نم ءىث ىف ناصقنلا لوخد مزاي مل ريدقتلا اذه ىلعو ءامأت اءرق ربطلا رخآ ىف

 نم نسي ىتاللاو) لاف ضيحلا مدع دنع روبشلا ىلا لقت ىلاعت هنأ: مل مثل اننا ةبملا>

 اضيأو ؛ رابطاألا نودضيحلا ماقم 0 ماقأف )ر شأن الث نب دعف منك | نا كئاسن نم ا



 4م ةيآلا «نوسفتأب نصيرتي تاقلطملاو» ىلاعت هلوق

 ىف تعمج ام ىأ . طق السن ةقانلا تأرق ام : لاقي ؛ عمجا نع ةرابع «ءرقلا» 4 ةثلاثلا ةجحلا)

 موثلك نب ورمع لوق هنمو ؛ طق ًادإو اهمحر

 انينج أرقت ل نوالا ناجه

 ةأرقم ضوحلا ىبمو . ةضيح ىلع اهمحر ثيعصالاب ار بم ع لاعب شفخاللا لاقو

 هفورح عاتجالانآرق نآرقلا ىمسو ؛ بورغلل تعمتجا اذإ موجنلا تأرقأو ؛ءاملا هيف عمتجي هنآل

 ضعب ىلإ اهضعب فورحلا عمج ىأ ءىراقلا أرقو ؛ هيف ةريثكللا مولعلا عامتجالو « هتايكو
 كلذ ىف عمتجي مدلا نآل . ربطلا نامز وه امنإ مدلا عامتجا تقو :لوقنق اذه تبث اذإ

 ندبلا ىف نامزلا
 اذه ىف عمتجي مدلا نآل . مسالا اذهب ىلوأ ضيحلا نامز لب : لاقي نأ زوحي ال مل: ليق ناف

 محرلا ىف نامزلا

 ندبلا ف عمتجيلكلاف ربطلا تقو امأ ةرطق ةرطق لصفنت لب ؛ ةتبلا محرلا ىف عمتجت ال ءامدلا:انلق
 2 ا عامتجالا ىلعلد ا ءرقلا مسانأ هبفربرقتلاءامو ؛ متارطا كرف عامبجالا ىنعم ناكف

 ىلإ تلاس امل ضئافلا كلذب ءىلتمت مل ول ذا ؛ رهطلا رخآ مدلا ىلع الامتشاو اعامتجا 2 الل كاوا
 عامتجالا لاك لاح وه رخآلاو .اهرعا لإ تاق رالاو عامتجالا ىف ذخأي رهطلا لوأ نف؛ جراخلا
 نيب مالذ اذهو . ةقيقحلا ىف ءرقلا وه رهطلا رخآ ناكف

 عنملاو سبحلا قح نيفلكملا ءالقعلا نمدحأ ىلعدحاألل نوكي ال نأ لصالانأ 4 ةالاثلا ةجحلا))
 ىهو . ةثالثلا ءارقالاب ىمسيام لقأ وهو : هيلع ليلدلا مايق دنع هب لمعلا انكر «تافرصتلا ام
 لقالا انتيثأ كلذك ناكاسلق ؛ ضيحلاب دادتعالا نم انامز لقأ رابطالاب دادتعالا نآل . رابطالا
 نوكي ال نأ لصاللا نأ ىلع ةلادلا لئالدلاب ءافو رثك لا انحرطو . ةيآلا هذهب لمعلا ةرورض
 عملاو سبحلا ةردق هريغ ىلع دحأل

 اهنأ ىضتقي (ءورقةثالث نهسفنأب نصيرتي تاقلطملاو) ىلاعت هلوق رهاظ نأ (ةعبارلا ةجحلا )
 ضيخلا قموارهلكلا نم دج واكو ةاددوملا نع حرش كآءادا ءانأ ةثالث تدتعا اذإ
 نأ انيب انأ الإ . ريختلا ليبس ىلع ناكامهمأب ةدهعلا نع ةأرملا جرخت نأ بجوف « مسالا اذوب ىمسي
 ةدملاب دتعت نأ نيب ةريخم ةأرمللا نوكت اذه ىلعف . ضيحلاب ةدعلا ةدم نم لقأ رابطاللاب ةدعلا ةدم
 لدي ىلا ال دئازلا ردقلا كرتت نأ نم ةنكمتم تناككلذك ناكاذإو « ةدئازلا ةدملاب وأ ةصقانلا
 بجاو ريغ رابطالا ةدم ىلع دّئازلا ردقلاب دادتعالا نذاف « ًابجاو نكي مل كلذك ناكام لكو
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 :لاقي, «٠ تقولا وه ءرقلا نرأ : ءالعلا نب ورمع ىنأ لوق وهو ( ثلاثا لوقااول

 « اهوبه تقول حايرلا ءىراق اذه : لاقيو . تلفأ اذإ تأرقأو ؛ تعلط اذإ موجنلا تأ رقأ

 للذهلل اودشنأو

 حايرلا امثراقل تبه اذإ

 اتقو امهنم داو لكل نال ؛ رهطلاو ؛ضيملا هيف لخد تقولا وه ءرقلا نأ تبث اذإو

 ةثالثب تدنعا اذإ اهنأ ىضتقي رهاظلاو . ءورق ةثالثب دتعت نأ ةقلطملا رمأ ىلاعت هنأ ملعاو : ًانيعم

 ىفكي ال هنأ لغ اوعمجأ ءاسلعلا نأ الا « فيلكتلا ةدهع نع جرخت نا ءارقأ ثالث ىمست ءايثأ
 هنعهللا ىضر ىعفاششلا بهذق : هيف اوفاتخاو نيسن+لا دحأ نم ءارقأ ةثالثب دتعت نأ امملع لب ؛ كلذ

 0010 كلامو هين اناققلاو ١ ةتفئاعو ديرو رع نبا نعكلذ ىوارذ ابطال ١اعأ

 . ةفينح ىلأ لوق وهو « ضيحلا ىه : دوعسم نباو رمعو ىلع لاقو ؛ ةياور ىف مهنع هللا ىضر

 نأ فالخلا ةدئافو . مهنع هللا ىضر قاحسإو ؛ ةمربش نباو ؛ ليل ىبأ نباو ىعازوألاو ىروثلاو

 ًاءرقرهطلا ةيقب بسحت رهطلا لاح ىف اهقلط ول ىتح . لوطأ مهدنعو ء رصقأ ىعفاشلا دنع ةدعلا ةدم

 ىضرةفينح ىبأ دنعو . اهتدع تضقتنا ةثلاثلا ةضيحلا ىف تعرش اذاف « لاحلا ىف هبيقع تضاح ناو

 ىف ناكنا ةعبارلا ةضيحلا نمو . روطلا لاح ىف قالطلا ناك نا ةثلاثلا ةضيحلا نم رهطتمل ام هنع هللا

 لسغلا لبق اهتدع ىضقنت ضيحلا رثك أل ترهط اذإ : لاقم“ . اهتدع ءاضقناب محي ال ضيحلا لاح

 امرك طع وأ »ب أ مانجملا يعاد مميت وأ لستغت ىتح اهتدع ضقنت مل ضيخلا لقال ترهط ناو

 : هوجو نم ىفاشلا ةجح , ةالض تقو

 ىفقالطلا نكل ؛ نهتدع تقو ىف : هانعمو (نهتدعل نهوةلطف) ىلاعت هلوق « ىلوآلا ةجحلال

 ادا دل ا باج كيل ناز رظعدملا ناموا نازك نأ تجوذ « هنع ىبنم نطيخلا نامز

 ؛ فداثل العتسما : ديرن « زبشلا نم.نيقب ثالثل : لوقب اك « نهمتدعل تاللبقتسم ىبعمي : لاقف هنع

 راق نم نيني تاالثل : لئاقلا لوق نآآلا هنع هللا ىضر.ىعفاشلا لالدتسا ىوقي مالكلا اذه: لوقأو

 نهوةلط : هانعم (نهتدعل نهوقلطف) هلوق انبه اذكف « هبيقع ثالثلا ف عورشلا عمي نامزل : هانعم

 بجو رهطلانامز عيمج ىف قيلطتلاب الصاح رمالا ناك امو . هبيقع ةدعاا ىف عورشاا لصحب ثيحب

 ةيوطللا وه كللدو ..ةدعلا ني قيلظلاةنامز بقع اصاخلا ريطلا نوكي نأ

 ءارقالا ؟ ءارقآلا نوردت له : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىور ام 4 يناثلا ةجحلا

 ءاسنلا هن ىلتب امإ اذه نآل معأ اذهب ءاسنلاو : هن هللا ىضر ىعفاشلا لاق مث : راهطالا



 ل
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 هلوق هلثمو « هبأد ليزجلا ءاطعا نأ عماسلا دنع ققحي نأ لب ؛ رصحلا ديريال . ليزجلا ىطعي وه

 ةيقواخلا صيصخت دارا سيل (نوقلخي مهو ائيش نوقلخي ال هللا نود نم نوعدت نيذلاو) ىلاعت

 : رعاشلا لوقو ( هب اوجرخ دق مهو رفكلاب اولخد دقو انمآ اولاق ؟واج اذاو) ىلاعت هلوقو

 امهالك هيلع اعاطسا ام ناعيجت 2 ةسبل نحأ دجلا ناسبلي امه

 ترعشأ دقف . هللا دبع : تلق اذإ كنأ ادتبملا ركذ ميدقت دنع ىنعملا اذه لوصح ىف ببسلاو

 لقعلالبق نيخلا كلذ تركذ اذاف1 كلذ ةنرغم لإ قوش لقعلا ف صحي ١ هلع راييجلا: حت كلا

 ظ ةبيشلا نو قيقحتلا ىف غلبأ كلذ نوكيف : هقوشعمل قشاعلا لوبق

 ةدئافلا امو (ربشأ ةعبرأ صبرت) ليق 5 ءورق ةثالث نضبرتي : ليقاله (عبارلا لاؤسلا))

 ؛ نيلفنالا ركذ ىف

 ؛ هنم نفكتتسي امهيف نآل « ثعب ةدايزو . صيرتلا لع نه جيب سفنألا 0 د يو ل

 نيستا عجن تأ دار اك لافتا حماوط ءاسنلا سفنأ نال كلذو ؛ نصيرتي نأ ىلع نهلمحيف

 صبرتلا ىلع انربحجيو حومطلا ىلع اهنبلغيو

 لف« ةرثك عمج ءورقلاو ؛ ةريثك سوفن نهنأ عم ؛ ةلق عمج «سفنأ» ظفل (سماخلا لاؤسلا)

 ةليلق ىهو : ةثالثلا ءورقلا هذه دارملا نأ عم . ةرثكلا عمج ركذ

 امبك ارتشال . رخآلا ناكم نيعملا نم دحا ولك نولمعتسيفكلذ ىف نوعستي مهنأ : باوجلاو

 ءارقالا نم ءرق عمج ىف الاعتسا زيك 1 تناك ءوززملا العلا وأ « ةيدا وال

 ضيح ثالث : لاقي م؟ءورق ثالث : لقي ملل 4 سداسلا لاؤسلا )

 ةيالاهذه ىف تالاؤسلاب قلعتيام اذهف ؛ ركذم ءورقلا ظفلو ظفللا ريكذت عبتأ هنأل : باوجلا

 ؛« ءرقو ءرق عمج ءورقلا : لوقنف ؛ ءورقلا ةقيق- ىف ةدحاو ةلأسم ةيالا هذه ىف مالكلا نم قبو

 مالكىف دادضاألا نم ءارقالا : ةديبع وبأ ولاق ؛ رهطلاو ضيحلا ىلع عقي ءرقلا مسا نأ فالخ الو

 ةقيقح هنأ نورخآ لاقو ءاعيمج ضايبلاو ةرمحلل مسا قفشلاك امهيف ةقيقح هنأ رؤهسلاو هكدا

 د>او ىنعم ةيثيح عوضوم هنأ : نولئاق لاقو . مالا سكع نم مهنمو « رهطلا ىف زاجم ء ضيخلا ىف

 ءرقلا نأ : لوآلاف : لاوقأ ةثالث ىلع اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلاو « رهطلاو ضيحلا: نيب كرتبشم

 ؛ ندبلا ىف مدلا عمت رهطلا تقو ىفو ٠ محرلا ىف مدلا عمتجي قضللا| بيق ىف مث , عامتجالا وه

 ىناسكلاو ءازذلاو نفخ لاو: مصل! كلون

 ةلاح ىلإ ةلاح نم لاقتنالا نع ةرابع هنأ : ديبع ىنأ لوق وهو (ىناثلا لوقلاو )ل
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 متكرتو « ماسقأ ةسمخ اهمومع نم متجرخأ مكناف , كلذك تسيل ةيآلا هذهو , رثك أ صيصختلا

 ىلاعت هلا ةمكحب قيليال عضوملا اذه لثم ىف ماعلا ظفل قالطاف « ًادحاو امسق

0 

 ' ريغ اماو . ةقلطم اهنا : اهفلاقيال ةيبنجالا ناذ , ظفللا نع ةجرافم ةيبنجالا امأ : باوجلاو

 الإ لصحتال ةءاربلا ىلإ ةجاحلاو محرلا ةءارب ةدعلانم دوصقملا نآل اهجرخت ةنيرقلاف ام لوخدملا

 ءارقالاب دادتعالا باج نأ ظفللا نع ناتجراخ امبف ةسوالاو لماحلا امأو ؛ لغشلا قبس دنع

 اهحي وزتف ةقيقراا امأو . امبقح ىف ءارقالا لصحت ل نامسقلاناذهو : ءارقالا لصحت ثيحنوكي امنإ

 مومعلا اذه تحن قاب بلغالا معلا نأ تبثف « روانلاك

 ريبعتلا ف ةدئافلا اف « رمآلا هنم دارملاو , ربخ هنأ كشال (نصبرتي) هلوق «ىناثلا لاؤسلا)

 نا ا كاع
 لصحب ال هنأ مثوي كلذ ناكل ردآلا ظفلب هركذ لااا لولا نهج قم باولو

 ةأراالعت ملو جوزلا تام ولف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ رايتخالاو دصقلاب اهبف تعرش اذإ الإ دوصقللا

 كذب ةرومأم تناك امل امناآل « دوصقملا ىف ايفاك كلذ نوكي ال نأ بجو ,ةدعلا تضققنا ىتج كلذ

 ربخلا ظففلب فيلكتلا اذه ىلاعت هللا ركذ امل امأ , فيلكتلا ءادأ تدصق اذإ الإ ةدهعلا نع جرخت مل
 ؛ لعتمل وأ كلذتملع ءاوس . دوصقملا لصح ةدعلا هذه تضقنا امهم هنأ فرعو « مولا كلذ ِلاز

 0001 2 سلا : فايكلا تحاص لاق, ىاثللا . :تضنلاب وا اجرب ةدبلا عرش ءاوعو

 00 اكل كاتم لإن ةعر اننايلبا قلتي, نأ تح اعمنأب ازاعلتا رمالا ديك انديفي ردلا ةعيصن

 ةروص ىف جرخأ هللا كمحر : ءاعدلا ىف محلوق هريظنو ًادوجوم هنعربخب وهف صيرتلاب رمآلا نلثتما
 امنع ربخ وهف ةحرلا تدجو اهن اك« ةياجالاب ةَقث ربخلا

 ةمكحلا اف ؛ لعافو لعف نم ةلمج كلذ ناكل : تاقلطملا صيرتي لاق ول (ثلاثلا لاؤسلا )

 هذه لعج مث , لعافلا ىلإ لعفلا دانسا (نصيرتي) هلوق مث . أدتبم تاقلطملا لعجو : كلذ كرت ىف

 أدتبملا كلذ نع ًاريخ ةلمجا

 مسالا تمدق اذإ كنا : زاجيالا لئالد باتك ىف ىناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا لاق : باوجلا

 اا اللا كلذ, ! لير لجت كلو .هديفينلا امة رعلاو دك ألا: نم ديقيب |قيف ]عقدي ز : تلق

 : 'كلوتك «لعفلاا كلذب لعافلا كلذ :صيصختل نوكي نأ : امهدحأ : نيرمأ يف لمعتسي لعف ديز

 نوكي ال نأ : ىناثلا . دارفنالا ناسنالا ىوعد دارالاو . ناطلسلا يلإ ىنالفلا ممملا ف بك أ انأ

 : ملوةك ؛ لعفلا كلذ تابثال اذك ثيدحب هنعشدحما رك ذ ميدقت نأ دوصقملا لب ؛ كلذ دوصقملا
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 نع ىداحلا م ل

 هللأ 20 نمتكي نأ نه لحب الو ءورق ةثالث نبسفنأب نصبرتي تاقلطملاو إل ىلاعت هلوق

 (رخآلا مويلاو هتلاب نمي نك نإ 1

 قالطلا 6 ريثك اهاكحأ عضوملا اذه ىف رك لا هن ملعا

 ؛ اهلعقالطلا عقوأىتلا ةأرملاىه ةقلطملا نأ لعاو : ةدعلا بوجو «قالطلل لوألا محلاف)

 بسم ةقلطمىهف اهيلع قالطلاعقوأ اذاف ةيبنجأ تناكناف ؛ ةحوكنموأ ةيبنجأ نوكت نأ امإ ىهو

 ةحوكنملا امأو ؛ عامجالاب اهيلع ةبجاو ريغ ةدعلاو ؛ عرشلا فرع بسحب ةقلطم ريغ اهنكل : ةغللا

 ىلاءتهتلالاق « اهيلع ةدعلابجتل اممالوخدم نكتمل ناف :نوكتالوأ اهب الوخدم نوكت نأامإ ىهف

 نإامأو (امنوادما ةدع تن لوف مك اف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا محكن اذإ)

 ءارقالابال لما عضوب اهتدعفالماح تناكناف ؛ الماحوأ الئاح نوكست نأ:امإ ىهف !الوخدم تناك
 نزكي نأ اماف الئاح تناك نإ. امأو (نيلمح نعضي نأ نولجأ لامحاللا تالوأو)ىلاعت هللا لاق

 طرفملاربكلل وأ . طرفملارذصلل ام اهقح ىف ضيحلا عنتما ناف « نوكيال وأ اهقح ىف انكم ضيخلا

 ضيحلا ناك اذإامأو (ضيخلا: نم نسشئي'قاللاو) ىلاعت هللا لاق « ءارقالاب ال ربشألاب اهتدع تناك

 ن.أرقب ابتدع تناك ةقيقر تناكن اذ ؛ةرن ناوكن نأ امآو 2ةقبقر نوكست نأ اماف« انكم اهقحأ ف

 تأ وذ نم كنا الفاعل عنا و .« لاوخ ذأ ندب ةقلطم تن اكو اد كس ةأرل | كنا نإ ا

 ابركح هللا نيب ام ىلع ةثالثلا ءارقالاب ابتدع تناك تافصلا هذه عامتجا دنعف ؛ ةرح تناكو ؛« ضيخلا

 الاؤس ةيآلا ىفو  ةيآلا هذه ىف

 ثيح نم رثك أ صيصختلا دعب قابلا ناكاذإ هصيصخت نسحي اسمإ ماعلا «لوآلا لاؤلا)

 اع نلاغلا ناكاذإ دوسأ هنا : بوثلا ىف لاقي . بلاغلا لع لكلا ظفل قالطاب ةداعلا ترج هنأ

 ني اليلق داوسلا ناكو٠ ئتكاسلا ةناع للاغلا ناككاذإ امك لق ضان هنف لضخ ؟ا ا را

 دعب قابلا نوكي نأ ًاصوصخم ماعلا نوك ىف طرشلاا نأ تبثف . ابذك هيلع دوساألا ظفل قالطنا
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 ' ءاليالاكلذل رياغم ةيآلا هذه ىف قالطلانأب مطقلا ديفي اذهو . امدقتموأ مزعلل ًانراقم نوكي نأ امإ

 . رهاظ مالك اذهو

 نمردصي نأىضتتقي ( ميلع عيمس هللا ناف قالطلا اومزع نإو) ىلاعت هلوق نأ (ةثلاثلا ةجحلا)

 ناف اوقلطو قالطلا اومزع ناف : ةيآلا ريدقت : لوقت نأ الإ كاذامو : اعومسم نوكي ءىث جوزلا

 . مهبواق ىف امب ميلع : مهمالكل عيمس هللا

 ٠ ءاليالا كلذل عيمس هللا نإ دارملا نوكي نأ زوال مل : ليق ناف .

 لصح ءىث ىلع لصح امإ لب ؛ ءاليالا سفن ىلع لص« مل ديدهتلا اذه نآل دعب اذه : الق

 . هيلع ًاديدهت (ميلع عي هللا ناف) نوكي ىتح : هريغ مالك وهو . ءاليالادعب

 كلذو ؛ نيرماآلا نيب رييختلا هرهاظ (اومزع نإو ءاوءاف ناف) ىلاعت هلوق نأ 4« ةعبارلا ةجحلا)

 كلذك رمآلا سيل ةفينحىبأ لوق ىلعو ؛ ًادحاو امهتويث تقو نوكب نأ ىضتقي

 ةدم عاملا نم عانتمالا لع فلح وه لب « قالطب سيل هسفن ىف ءاليالا نأ (ةسماخلا ةجحلا

 ةأرملا عامج كرت, دق لجرلان ال كلذو:نامزلا نم امولعم ًارادقمكإذإ ب رضعرشلانأ الإ ةصوصنخم

 انامز عاملا كرت انا د نافل ناك ذإ تك اعز اذهو  ةراضملا تسيل نامرلا نم" ةدم

 ” لك طماع ارفأ تالا اذه" قارصقلاو لوطلا ناك امو : ةراضملادصق دنعال] نوكي الق الي وط

 كوي آل كلذ« ةراضملادصق نيت هذه لوصخ دنعف , ليوطلاو ريصقلا نالصاف ًادحىلاعت نس

 ةراضملاءكرتب امإ رمؤي هنأ ةراضملا دصق روهظ دنع عرشلا ةمكحب قئاللا لب « قالطلا عوقو ةتبلا

 هريغونينعلا ةدمف لجاألا برضف انلق اك عرشلاف ربتعمىنعملا اذهو ؛ ءاليالاديق نم اهصيلختب وأ

 (نيف اوءاف ناف) أرق دوعسم نب هللادبع نأ هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ ةجح
 ؟ ارنا تلرش "نأ بجو انانرق ناكام لكنآل ةدودرم ةذاشلا ةءارقلا نأ : حيحصلا باوجلاو

 كسمتفرحلا اذهم هناف « ةفينحوبأ اذه سانلاىلوأو ؛ نآرقب سيل هنأ انعطق رتاوتلاب تبثي ل ثيخ

 هذه نأ ىلع تلد ةثالثرومأى ع ةلمتشم ةبآلا نأ انيب دقف اًضيأو « نآرقلا نم تسيل ةيمسنلا نأ ىف

 . اهداسفب عطقلا بجو امل ةفلاخ تناكاملل ةّاشلا ةءارقلاف ؛ ةدملا ىف نوكتال ةئيفلا



 /4 ةيآآلا «قالطلا أومزع ناو» 50 ”ىلاعت

 ىأ نا: قدضفا و ىرضتلا نا لوق ::قاثلاو : ادبأ اهأطي ال نأ دآ يكل ىبَح انامل

 ىبأ لوق : ثلاثلاو . دعابتلا ةباغ ىف نايهذملا ناذهو ءامويتناكن او ايل وم ناك يلع فلح ةدم

 :عبارلاو . داز اهف وأ رهشأ ةءبرأ اهأطي ال نأ ىلع فاح ىتح ايلوم نوكي ال هنأ ىروثلاو ةفينح

 , رهشأ ةعبرأ ىلع ةدملا ديزت ىتح ايلوم نوكي ال هنا : مهنع هللا ىضر كلامو دمحأو ىعفاشلا لوق

 وهشأ, ةديرأ نم. دثك ! لنه ىلإ اذإ هنأ امينع هللا ىجر ىفاشلاو ةعرج ىنأ نيب قفالخلا ةدئالإ

 .قالطلاب وأ ةئيفلاب ج وزلا ةأرملا بلاطت تضم اذاف ٠ جوزلل ًاقح نوكت ةدملا هذهو ؛ ةعبرأ لجأ
 قالطاا عققي رهشأ ةعبرأ تضم اذإ : ةفينح ىنأ دنعو . هيلع كالا اهقلط امهنم جوزلا عنتما ناف

 ةوجو نم ىعفاشلا ةجح «هسفنب

 هللانافقالطلا اومزع نإو ٠ بحر روفغ هللا ناف اؤاف ناف) هلوقفف ءافلانأ (ىلوآلا ةجحلا)

 ربشأ ةعبرألا ءاضقنا نع ايخارتم نيعورشم نيدكحلا نيذه نوك ىضتقت (مبلع عيمم

 نيذلل) هلوقل ليصفت (قالطلا اومزع نإو . اًواف ناف) هلوق نال عونمم هومترك ذا» : ليق ناف

 قومتمرك أ نافرمشلا اذه ؟دنعلزنأ انأ : لوقت ا. لصفملا بقعي ليصفتلاو (مهئاسننم نواؤي

 : مكنع تلحرتالإو مكعم تيب

 ءافلاو نيرمأللا لعل دي ةدملا هذهصيرت مهئاسننم نولؤي نيذلل) هلوق نال فيعض اذه : انلق

 تيقعو ءءاليالا تقع اعورشم مكحلا اذه نوكيف . امهركذ بيقع درو (اؤاف ناف) هلوق ىف

 ف قوم 5 مدنعل زثأ انأ : هلوقوهو « هركذ ىذلالاثملا ف الخ ةدملا هذه ف صبرتلا لوصح

 رك ذ ليقع ةروك نم ءافلاف انيه امأ : لوزتلا كلذن ع ةرداتم ءاغلا كانه نال « تلسرالا ب

 : نيرمآلا نيذه بضع اعقاو هيلع ءافلا لخدام نوكي نأو. دب الف, . ضيرتلا ركذو ءدازلا

 . رهاظ مالك اذهو

 عوقو نأ ىف يرص (قالطلا اومزع نإو) هلوق نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلل «ةيناثلا ةجحلا))

 ىضمب قالطلا عقي هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق ىلعو . جوزلا عاقياب نوكي امنإ قالطلا
 : جوزلا عاقيابال ةدملا

 . مدقتملا ءاليالا (قالطلا اومزع نإو) هلوق نم دارملاف . هسفن ىف قالطلا ءالبالا : لبق ناف

 نولؤي نيذلامزع نإو : هانعم نوكي نأو دبال (قالطلا اومزع نإو) هلوق نآل ديعب اذه:انلق

 وهف قالطلا امأو ء اعمتجا دق مزعلاو ءاليالا نوكي نأ ىضتقي اذهو . امزاع ىلؤملا لعل ؛ قالطلا

 اليالاو ؛ ةلاحال مزعلا نع رخأتم قالطلا ًاذاف . مزعلا نع رخأتم مزعلا قلعتمو « مزعلا قلعتم

 «"ع0 -رخف 1١١+



 ةيآلا «ميحر روفغ» ىلاعت هلوق //

 مث ؛ايلوم ناك هللاب ناكناف :هريغب وأ هللاب نوكي نأ امإ فلحلاو هب فواحما 4ةيناثثا ةلأسملا)

 وهو ديدجلا : نالوق هيف نيهلا ةرافل بن لهو ؛ءاليالا نع جرخ ءاليالا ةدم ىف اهعماج نإ

 ةدملا ىضم دعب ءاف اذإ هنأ دقلاو : نيهلا ةرافك بحت هنأ هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوقو ؛ حصألا

 ىدحلا دنع رانكلاا ةنطوملا لئالدلا نأ بزابملا لوقلا:ةجح ؛هِبلع ةزافك الف ةدملا لالخ ىف وأ

 : لوقي نأ نيبو ءاهبرقي مث كبرقأ ال هللاو :لوقي نأ نيب قرف ىأو « ةماع ىلاعت هتلاب نيمبلا ىف

 لالدتسالاو(ميحر روفغ هللاناف اوءافناف) ىلاعتهلوقميدقلالوقلاةجحو اهملكي مث كملكأ ال هللاو

 ىلإ ةيعاد اًنْيَه ةجاحلا نال :ةانهه هللا اهزكذل ةبجاو تناكول ةرافكلا نأ : امهدحأ : نيهجو َنْم هب

 ةرافكسلا بوجو ركذي لاك ىلاعت هنأ : ىناثلاو . زوحي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو اهتفرعم

 نيلوأللو « ةذخاؤملا كرت بجوي نارفغلاو (ميحر روفغهللا ناف اوءاف ناف) هلوةبارط وقس ىلعهبن

 هللا لوسو. ناسل لعو . نآرقلا ىف .اهنب ىلاعت هنألل انهه .ةرافكلا كرت امنا: اولوقيفاوسحم نأ

 عضاوملا رئاس ىف سو هيلع هلا لص

 بوجو ىفاني ال باقعلا مدع نكل . باقعلا مدع ىلع لدي وهف « ميحر روفغإل هلوق امأ

 امأو ء صاصقلاودحلا هيلع بحب كلذ عمو ؛ هيلع باققع ال لتقلاو انزلا نع بئاتلا نأ 5« لعفلا

 كال كرا قلاع نأ وأ رح .ىدعف كتطو نا : لاق اذإ هنا يخي رياالب الاى كفلحلا ناكا

 وأ «موص ١ هي وأ « ةبقر قتع ىلع هلف كتئطو نا :لاقف « ةمذلا ىف ارمأ مزلأ وأ « قلاط

 نوكي ال : ميدقلا ىف لاق : نالوق هيف هنع هللا ىضر ىففاشلل ًايلوم نوكي لهف . ةالص وأ . ججح

 دورعم نأ تبث دق مث , ةيلهاجلا ىف دوهعم ءاليالا نأ هليلد : ةياورلا رهاظ ىف دمحأ لاق هبو « ايلوم

 فاحيلف فلح نم : لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ ور راب او. امقلاب تاالكا ئه فانلا انها ق 'ةلهاجلا

 ةعامجو كلامو ةفينح ىنأ لوق وهو ديدسجلا ىف لاقو . هللاب فاحلا هنم مبفي تفاحلا قلطف « هللا

 ناف ةدقعنم هنيميف نيلوقلا لعو لكلا لوانتي ءاليالا ظفل نآل ًايلوم نوكي هنأ هللا مهمحر ءايلعلا

 ةمذلا ىف ةبرق مازتلا هب قاعملا ناكناو ؛ قلعملا كلذ عقب اهئطو اذاف ؛ اقالط وأ اقتع هب قاع دق ناك

 . ىمس امم ءافولا هيلع : ىناثلاو . نيملا ةرافك هيلع نأ اههصأ لاوقأ هيفو ؛ جاجللا رذن ىفام هيلعف

 نوكي هنا انلق نا انأ نيلوقلا نيذه ةدئافو , ىمس امب ءاذولا نيبو نيعلاةرافك نيب ريختي هنأ : ثلاثلاو

 000 الط إد نط نأ ني هيلع سالا قيضي زييثأ ةهلرأ يطمع ايلوم

 رمآلا هيلع قيضي ال
 هنأ سانع نبا.لروق :لواألاف:. لاوقأ لع ءاليالا ةدم راذقم ىف اوفلتخا: (ةثلاثلا ةلآسملاإ)



 /ما/ ةبآلا «قالطلا اومزع تاو 0

 هاذا حص كإذكن اك نم لك نأ ؤهف درطلا'امأ « ًاسكعو ًادرط ةيتعم ديقلا اذنه و' ئالنالا ةنم

 وبأ لاقو : هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق وهو « ىذلا ءاليإ 0 كم ماكحأ هيلع عرفتو

 نولؤي نيذلل) ىلاعت هلوق انل قاتعلاو قالطلاب حصيو « للاعت هللاب هؤالإ حصيال : دمحو فسوب

 ملسملاو رفاكلا لوانتي مومعلا اذهو (رهشأ ةعبرأ صيرت مهئاسن نم

 ىهف ةيرحلاو قرلاب فلتختال ءاليالا ةدم : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق (ىناثلا مملا)

 ةفينحىأ دنعو .ايقر رخآلاو ًارحناكامهدحأوأ : نيةيقر وأن نرحناجوزلاناكءاوسربشأ ةعب رأ

 كلام اعوان تدني ةفشح 'ىأ ننع نأ الإ ؟ قلاب تقع ا عاشا سر كالا

 , لكلا لوانتي (مهتاسن نم نولوي ئيذلل) ىلاعت هلوق ”رهاظ ّنا"انل قالطلا قالاق اج: لج رلا1
 ةلبجلا ىلإ عجرب ىنعم لجال ناك امتاةدملا هذه ريد نال  رهاظلا فالخ نصيصختلاو

 عاضرلا ةدمو « ضيحلاك« قيقرلاو رحلا هيف ىوتسيف « جوزاا ةقرافم ىلع ربصلا ةلق وهو ؛ عبطلاو

 ةيفقفلا ةدكت

 لاح ىف الإ حصي ال : كلام لاقو ء بضغلاو اضرلا لاح ىف ءاليالا حصي (ثلاثاا محلا 7

 ةيالا هذه رهاظ انل . بضغلا

 ةقلطم تناك وأ ٠ حاكنلا باص ىف تناك ءاوس ةأرملا نم ءاليالا حصي (عبارلا حلا

 قاس : لاق ؤل هنأ ليلذب ؛ هءان "نم اع "امل ىداف هج نال

 نيذلل) هلوق رهاظل «ةيآلا تحت تلخد هئاسن نم اهنأ تبث اذإو ؛ املع قالطلا عقو . قلاوط

 (ممتاسن نم نواؤي
 نايك> هيفف : هؤاليإ حصيال عاقولا هنم روصتبال نم نأ وهو ؛ ةيضقلا هذه سكع امأ

 لازنالاهقح ىف دوقفملا اا ؛ لحفلا عماج اك عماجم هنال ؛ مي ىصخلا ءاليإ /لوآلا محلا

 ةيآلا مومع تحت لخاد هنالو ؛ هل رثأ ال كلذو

 نالوقهيفف قبب مل نإو « هؤاليإحص هب عماجي نأهنكمب ام هنم قب نإ بوبجا (ىناثلا محلا )

 هذه مومعل حصي هنأ ىائااو# هنع اهلا ىضر ةنسشف لأ كرة رك حصيال هنأ : امهدحأ

 هنم لصح دق نيعلاب ةراضملا دصق نآل ؛ ةيآلا

 ايلؤم نكي مل امحكن مث كعماجأ ال هتلاو : ةيبنجأل لاق ولف ء اجوز نوكي نأ (ىاثلا ديقلا ١

 : مريغل ال ل كحلا اذه نأ ديفي (ربشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولي نيذلل) ىلاعت هلوق نآل

 مريغلال ركل ىأ (ند ولو مكنيد مكل) هلوقك



 ةيآلا «رمشأ ةعبرأ صبرت» ىلاعت هلوق 8

 ىلع نالف فلح : لاقي نأ فراعتملا : لاقي هنأ وهو ؛ لاس هيفف ( مهئاسن نمإل هلوق امأ

 ؟ «نم» ةظفلب انبه «ىلعو ةظفل تلدبأ ملف ؛ ”اذكا لع ل[ ىأ اذ

 ىل :لاقي اك « رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم مهل داري نأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاو

 نيلوم مهئاسن نم نودعبي : لق هنأكف . دعبلا ىنعم مسقلا اذه ىف نمض هنأ : ىناثلاو . اذك كنم

 ناس و

 ةيارلا لاق ؛ راظتالاو كتيلتلا ضيئرتلا نأ ملعاف (رمشأ ةعبرأ صب رتل ىلاعت هلوق امأ

 راش ةعبزأا لإ صيرتلا ةفاضإو ؛ ثبلت ىأ ؛ ةصير نماأللا اذه لع ىلام : لاقبو ؛ اصنرت .ىثلا

 ريثك هلثمو موي ىف ةريسم ىأ « موي ةريسم امهنيي : هلوةك ٠ فرظلا ىلإ ردصملا ةفاضإ

 هياع ناك ام ىلإ ءىثلا عوجر وه ةغللا ىف ءىااو « اوءجر ناف هانعف «اوءاف نافإل هلوق امأ

 نيب ةيبرعلا لهأ قرفو . ءىف : دوعي مث لظلا نم سءشلا هخسنت امل ليق اذهلو «لبق نم

 ةادغلاب ناك ام لظااو . سمششلا هتخسن ىذلا هنآل « ىشعلاب ناكام ءىلا : اولاقذ ؛ لظلاو .ل

 لظو) ىلاعت هللا لاق . اهيف سمشال هنأل ىف اهيف سيلو لظ ةنجلا ىفو « سمشلا هخسنت ل هنأل

 ا ل

 قوذي ىثعلا درب نم ءقلا الو هعيطتسي ىحضلا درب نم لظلا الف

 بصغلا نع عوجرلا عيرس ىأ . برعلا نع ءارفلا امهاكح «٠ ةئيفااو ءىنلا عيرس نالف : ليقو

 عجرف م ناك هن أك ءىف نيكر شملا لام نم نيملسملا ىلع هللا هدر امل : ليقو . ةمدقتملا ةلاحلا ىلإ

 (محر روفغ هللا ناف) ابعاج كرت نم هيلع اوفلحامع اوعجر ناف هانعم (اوءاف ناف) هلوف « مهلا

 نيبئاتلا لكل ميحر روفغ هنالك هنا رهاب هول رض ند تار اق ! جوزلا

 ءىثلا ىلعبلقلا دقع مزعلا نأ لع 0 عيم هللا ناف قالطلا اومزع ناو ىلاعت هلوق امأ

 ردصم قالطلاو ؛ تمسقأ ىأ : نلعفتل كيلع تمزعو ؛ ةيزعو ًامزع مزعي ءىثلا لع مزع لاقي

 مضي تقلط : ىنارعالا نبا لاقو : ماللا مضي تقلط : ثيللا لاقو 0 00 ةأرما تقلط

 ؛ عرشلا ىف الالح نوكي امب حاكنلا دمع لح وه قالطلا ىنعمو . دوجأ قالطلا نم ماللا

 قلعتيام اذهف « ةأرملا قالطنا نع ةرابع قالطلاف ٠ باهذلا وهو . قالطنالا رم هلصأو

 ةيآلا ظفل ريسفتب

 لئاسم ىف هيلع ةيآلا تلدام ضعب انبه : لنوم اك ماكحالا م

 حصي هناف «٠ عرشلا ىف اريتعم هفرصت ناكو ٠ 0 هنم روصت, جوز لك«لرالا ةلاثللا'



 0-2 ف اس هيتس 89 ا لا كلا

 0 لا نانا نت رين هير ضير مان نم ناو 0

 سا حس | رتا [سساا

 ىو يلع عيت هَل ناف قالطلا 0 إو 2101: ميحر

 يقال مكحلا

 00 ءاف ناف ربشأ ةعبرأ صيرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل) ع هلوق

 « ميلع عيمس هللا ناِف قالطلا اومزع

 . لئاسم ةيآلا ىف

 ةيلأ هنم مسالاو « ءالتثا ىلتأي ىلتئاو ء ايلأت ىلأتي ىلأتو . ءاليإ ىلاؤي ىلآ (ىلوألا ةلأسملاإ)
 مسقلاو:ةيلالاف ةلملابو . تاغل ثالث ةولاو ةولاو ةولا ةديبعوبأ ىحو ؛ ديدشتلاب امهالك: ةولأو

 لعفأ تيلآ15'لاغتاهللا نع ةباكحا قي دحلا/قاوأ دخلو ئدم نع كارانغ ايلكا تماطل: نينا

 : ريثك لاقو «نيردقملا فالخ

 ترب ةيلآلا هنم تقيس ناف هنيعل ظناح ايالألا ليلق

 مك ؛ ءطولا كرت ىلع نيهلا وهف عرشلا فرع ىف امأ ؛ ةغللا لصأ بسحت ظفللا ىنعم وه اذه

 ٌفذخةيآلا'ىف'::لاق.نف نيزسفللا نمو 6كبرقأ لاو كعضارأ الأ. كءماجأ الانا و "لاق اذ

 اذه: لوقأ :انأر ', هتلع قابلا ةلالذل: تان نأ لإ م«ئاسن نم اولزتعي نأ نولؤي نيذلل : هريدقت

 ىفراعتملا ىلع هانلمح اذإ امأ ؛ ىوغللا دوهعملا ىلع ءاليالا ظفا انلمح اذإ هيلا جاتحب امنا رامضالا .

 رامضالا اذه نع انينغتسا عرشلا

 لجرلا ناك: بي.ملا نب ديعس لاق , اقالط ناك ةيلهاجلا ىف ءاليالا نأ ىور (ةيناثلا ةلأسملا

 الو ءانمبأ ال: كاذب ابكرتي نايكف :اسازقي "ل" نأ تالحيف 17 ريغ هنوني نأ حا

 هللا لازأف ءاضيأ كلذ نولعف» اوناك مالسالا لهأ نا مث  ةأرملا ةراضم هنم ضرغلاو « لعب تاذ

 ؛ اباعف ةراضملا هذه كرت ىف ةحلصملا ىأر ناف . لأبو ىورتي ىتح ةدم جوزلل لهمأو كلذ ىلاعت

 اهقراذ ةأرملا نع ةقرافملا ف ةحلصلا يار نأ

 نومسقي) امهنع هللا ىضر سابع نبا أرقو (مهئاسن نم اول 1) هللا دبع أرق (ةئلاثلا ةلأسملا)

 ما
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 : نيهجو نم فيعض ليوأتلا اذهو «رفكيل مث ريخ وه ىذلا تأيلف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي
 كلو)ىلاغتهلوقبةدّئانللا ةلآأ ىف ةرسفم تراضأ ةيآلا هذه: ىف.ةروكذملا ِةَدَخاَومْلا نأ وه : لوألا

 انههو « ةرافكلا باجبإ ةذخاؤملاب دارملا ناكاملو (هترافكف نامبآلا متدقعامب ؟نخاؤي

 لياقملا ال5 الاب انآ ؛ ىاثلا :ةرروطلا: هذه وه نادل اةيآلا لم: داَرملا نأ:انيلع /ةنجاو:ةزافكلا

 ءاهيييلع اوفلخ ئذلا ءئثلا لع ارا رضاالا نم هزكذ ادمت هريسفت نكمي الو « بلقلا بنك وه وغلا

 رسل كلذف ناك ام ىلع رارمتسالا اهداف. ديدج لعف ىف عورشلا» رعشم بلقلا بسك نآل

 0 م
 تطقسأةرافكللاناآل . ًاوغل تيمسةرفكسلا نيهلا اهنأ : وخالا ني ريسفت ىف «عبارلا لوقلاإ)

 كاحضلا لوق اذهو ؛ مترفك اذإ وغللاب هللا ؟ذخاؤي ال : لبق هنأاكف . مثالا

 ليلدلاو « هيلا دوصقم ريغ اوبس عقي ام هب دارملا نأ : ىضاقلا لوق وهو (سماخلا لوقلال

 مولعمو ؛ مثدمعت اذإ ؟ذخاؤي ىأ (ميولق تبسك امب مذخاؤني نكلو) كلذ دعب ىلاعت هلوق هيلع

 يرغب نه اينما ان اهتلعنأ

 نيهلا ىف ةرافكلا بؤجو ىلع ةيآلا هذه هنع هللا ىضر ىعفاشلا جتحا (ةيناثلا ةلأسملا))

 نكلو)ةدئاملاةيآ ىفلاقو (مكبولق تبسك امبكتخاؤي نكلو) انيهرك ذ لاغت هنا : لاق , سومغلا

 نوكينالو ؛ هب باقلادقعهنمدارم ا نوكي نال لمتحم نيعلا دقعو (نامءالا مثدقع امب كذخاؤي

 نم دارملا نأ انيلع (؟بولق تيسك امب) هلوق انبه ركذ الف« هل داضي ىذلا دقعلا هب دارملا

 . ىه ام ةذخاؤملا كلت نأ نيبي لو ؛ انبه ةذخاؤملا ركذ ًاضيأو ٠ بلقلا دقع وه دقعلا كلذ

 ةذخاؤملا نأ نيبف (هترأ افكف ناعالا مدقع اب مداوي نكلو) هلاوقب ةدئاتملا" 1 فااليسإو

 رخآ هجو نم ةنينم. ؛ هجو, نما ةلمع نيالا نيتاه نم ةدحاو لكذف « ةرافكحاا 7

 00 ا ا جا لك نإ لسحر هو نقل رح اللا زا دفق اميمة أ ذا كت زاصن

 تناككف كلذك سومغلاا نيعلاو « اهف ةبجاو ةرافكلاف ؛بلقاا طبرو دجلا ليبس ىلع ركذ

 ابف ةبجاو ةرافكلا

 اد ا لا ةنلات هنوفنلاو نأ تكيلُع دقق « ملح روفغ هتلاو إل ىلاعت هلوق امأ ْ

 جدوحلا عض : لاقي ؛ نوكسلاو ةانالا برعلا مالكىف خلا نأ ملعاف « ميلحلا» اكل اتاتتب رفع طانقمإ

 ا حلا هنمو « ريسلا ىف ةدؤت اهدشأ لع ىأ . لاجلا ملحأ ماع

 راجفلاو رافكلا ةروقع ر>وؤ لب 2 ةبوقعلاب ل اجعال ئذلا': هللأ ة هفص َْق «ميلحلا 2 ىعمو 0 ؛ ديلا
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 172 سس تاستتاا يسن

 / ةيآلا «ركتامأ ىف وغلا هللا ؟ذخ اوي ال» ىلاعت هلوق

 انركذدقو (كتامبألةضرع هللا اولعجت الو) ةيآلا هذه لبق ركذ هناحبس هنأ (ةثلاثلا ةجحلا)

 ليو ةللاو ال:دايتعالا لبس ىلع نولوقي نيذلا ءالؤهو . نيعلاو فلحلا ةرثك نع ىبنلا هانعم نأ

 (مكتاآل ةضرع هللا اولعجت الو) هلوق بيقع ىلاعت ركذف ؛ فلحلا نورثكي مهنأ كشال : هللاو

 « فاحلا ىلإ دصقلا ليبس ىلعال ؛ مالكلا ىف دايتعالا ليبس لع فلحلا نورثكي نيذلا ءالؤه لاح

 ىلإ امإ ىضفي مهلع ةرافكلاو ةذخاؤملا باحبإ نآل . ةرافك الو. مهلع ةذخاؤم ال هنأ نيبو

 ريسفت نأ رهظف , نيدلا ىف جرح امهالكو . ةرافك ةظحل لكىف مهمزاي وأ: مالكلا نع اوعنتمي نأ

 بساني ال هناف , هنعهللاىضر ةفينحوبأ لاق ىذلا امأف « ةيآلا لبق امل بسانملا وه هانركذ امب وغللا

 : هوجو نم هنع هللا ضار ةفينح ىنأ ةجح . كوأ ئعفاشلا لب وأت ناكف ةيآلا ليقاام

 تأيلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمب ىلع فلح نمد ملسو هيلع هللا لص هلوق (ىلوآلا ةجحلا)

 ريغنم اقلطم ثناسحلا ىلع ةرافكلا بوجو ىلع لد ثيدحلا «هنيمب نع رفكيل 5 ريخ وه ىذلا

 لزاملاو دجلا نيب لصف

 ؛ قاتعلاو قالطلاك . دصقلا هيف ربتعي الف . خسفلا هقحلي ال ىنعمنيهلا نأ (ةيناثلا ةجحلاا)

 ىذلا مث . ثنحلا لصح اذإ . هللاو ىلب هللاو ال : سانلا لوق ىف ةرافكلا نابجوي ناتجحلا ناتاهف

 نيملا نأ ةفيدح نأ هلاقاا ةنيسفت بتحجو: ئفاشلا لاق نع ةويست نحكم ال ًاوثللا نأ لع اذ

 : رعاشلا لاق . ةوقلا نع ةرابع ةغللا ىف

 0 ا ا

 اًذاهو :”نيفلا فيس فيما تنال لع ربل كتاج اومن نيعلا نددارصتلا رة زقاق

 ىف لعف ىلع نيهلا عقو اذإ نوكي امنإ اذهو . ةيوقتلل الباق نوكي ىذلا عضوملا ىف لعفي امإ

 ىضاسلا ىلعنيملا اذهىلعف : ةتبلا ةيوقتلا لبقي ال كإذف ىضاملا ىلع نيمبلا عقو اذإ اماف « لبقتسملا

 نيهلا وه وغللا نأ تبثف ؛ اوغل نوكي بولطملا نع ىلاخخاو : اهنم ةبولطملا ةدّئافلا نع ةيلاخ نوكتت

 ضرغلا نع ةيلاخ نيهلا هذه نكت ملف « ةيوقتلل لباق وهف لبقتسالا ىلع نيهبلا امأو : ىضاملا ىلع

 أوغل نوكتالف اهنم بولطملا

 . ةيصعم لعف وأ ؛ ةعاط كرت ىلع فلح اذإ هنأ وه : وخالا نيمب ريسفت ىف (ثلاثلا لوقلا)

 ذخاؤ يال ىلاعتهنأنيبف (هنع اوضرعأ وغللا اوعمساذإو) ىلاعت لاق ؛ ةيصعملا وهو وغللا نيمب وه اذبف

 متفل- ىذلا كلذىلع مكتماقاب ىأ (مبولق تيسك اهب مدخاؤي نكلو) لاق مث ء نامبآلا هذه كرتب

 ىلع فلح نم» مالسلا هيلع هلوقل فانمليوأتلا اذهو : اولاق ؛ ةيصعملا لعفو ةعاطلا كرت نم هيلع
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 اراوملا ةيدلاىف تيغلأ مك اوغل ثرملا مهنم جرختو
 جاجعلا لاقو

 ملكتلا تلو راو لخلل ١ نع ظك جيجح تك

 ةغللاب قلعتي ام اذهف « توغلل ردصم «وغللا» و ؛ تيغلل ردصم ىاغللا» ءارفلا لاق

 :برعلا لوق هنأ : هنع هللأ ا

 : مهنم دحاول ليق ولو ٠ فاحلا مهلابي رطخي الو مممالكهب نودك وي ام ؛ هللاو ىلئو . هللاو ال

 : ةرم فلأاهللاو ال : لاق هلعلو, « كلذ ركذ آل ةرم فلأ مارحلا دجسملا ف فلحت مويلا كتعمس

 ةنأ ناب مث ناك هنأ دقتعي ءىث ىلع فاح نأ وه وغللانأ : هنعهللا ىضر ةفينح قال رق وفور قالو

 هللا وال لج رلال وق ىف ةراذكل!ب جوي ال ىعفاشلانأ ف التخالا اذه ةدئافو ؛وغللا وه اذهف « نكي مل

 كلذ نمدضلاب كح ةفينح وبأ و« نكي مل هنأ ناب مث ناك هنأ د قتعي ىلع هلحاذإ اهفاهبجويو ؛ هللوىليو

 « سابع نبا لوق وه ةفينح ىبأ لوقو ؛ ةمركعو « ىعشلاو « ةشّئاع لوق وه ىعفاشلا بهذمو

 ا 10و ىدسلاو مةداتكوو راسي ني نايلسو «ىرهزلاو « ىختلاو هدهاجوىنيسحلاو

 هللا لص ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تور ام : لوآلا : هوجو هلوق ىلع هنع هللا ىذر ىفاشلا

 لل 0 هيل الود هئار ىلو ارو واو همالك ف لجرلا كوق نيبلا.وفلو لاق هنأ سو هيلع
 : لاقف ٠ موقلا نم لجر ىمرف « هباكأ نم لجر هعمو ؛ نولضتتي موقب رم ملسو هيلع هللا للص
 هللا لوسراي لجرلا ثنح : سو هيلع هللا لص ىنلا عم ىذلا لاق مث  أطخأ مث « هللاو تبصأ

 اهنأ ةشئاع نعو «ةبوقع الو اهف ةرافك ال وغل ةامرلا ناميأ لك» ملسو هيلع هللا لص لاقف

 ىناحصلا رثأو . باقلا اهلع دقعي ال ىتلا ةموصخلاو ءارملاو لزهلا ىف ناكام وغللا نامبأ : تلاق

 . ةجج هللا مالكر يسفت ىف

 تبسك امب متخاؤي نكلو كنامبأ ىفوغللاب هللا ىذخاؤيال) هلوق نأ (ةيناثلا ةجحلا)
 نم دارملا نكل . بلقلا بسك ببسب لصحب امل داذملا لباقملاكن يملا وغل نأ ىلع لدي (مكبولق

 كلذك ناك اذإو « هب هبلق طبريو دجلا ىلع ناسنالا هدصقي ىذلا وه (مبولق تبسك امب) هلوق

 طبر الو. دجلاب ناسنالا هدصقي الام هانعم نؤكي نأ هل لياقملاكوه ىذلا وغللا نوكي نأ بجو

 0 افلا ناكل ناو هاا ردالا: ددلكلا ىف دولا ليي لع نيانلاكؤق وه كلذو , هب هيلع
 هسفن لوق قيدصت نيملا كلذب ناسنالا دصق دقف نكي مل هنأ رهظ مث الصاح ناكهنأ دجلاب ءىث

 باقلا بسكب الصاح كلذ ناكلب « ةتبلا ًاوغل كلذ نكي ملف ؛كلذب هبلق طبرو



 م١ ةيآلا ( مكتاسمأ ىف وغلاب هللا كذا وبال ىلاعت هلوق

 مكبواقت بسك امك ذخاَوي ن كلو مك مكنامأ ىنوُعلا 3 مكدخاَوبال

 مخ.” عدمت 2 جامل

 27ه ميلح روفغ هللاو

 (منامأل) هلوق ىف ماللا امأو « عناملا نع ةرابع ةضرعلا نأ تبق ؛ هنم اعئامو « ءىقلا قود

 ليلعتلل وهف

 ءاوربتنأ نم كنامأ ببسي اعنام هتلا زكذ اولعجت الو : ةيآلا ريدمت : لوقتف اذه تفرع اذإ
 ةيآلا لوزن بيسو : اولاق ؛ هرؤهظ ببسب هلا ةجاخلا مدعل رجلا فر> طقسأف ءاوربت نأ ىف وأ

 ىلا ناسحاوأ ؛ نيبلا تاذ حالصاو 5 . محرلا ةلص نم تاريذلا كرت لع لحن ناكل جلا نأ

 : ليقف «هنيمي ىف ربلا ةدارإ ربلا كرتيف « ىنيع ىف ثنحأنأ هللا فاخأ : لوقي مث . هتايعدأ دحأ

 نورسملا هركذ ام دؤجأ اذه ؛ ىوقتلاو را لف نع نات الا هذه ببسي اننامأةللا "د اراك

 عيمس هللاو) ةيآلا رخآ ىف لاق مث ٠ اهاك ابنا نادل كلر 10

 مر كلا همساب دهشتسي نأنم هل الالجإو هلل امظعت فلحلا مكر نآو:؛ عمسلا متفلح قل: أ (مبلع

 مكتينو مبواق ىنامب ىلع ميلع وهف ةلجاعلا ضارعالا ىف

 هللاو 3 ولق تبسك امب ذخاؤي نكلو مناعأ ىف وغللاب هللا ؟ذخاؤي الإ) ىلاعت هلوق

0 
 ناتلاسم ةءآلا ىف

 دورو امأ ٠ هريغ وأ امالكناكءاوس « هب دتعي ال ىذلا طقاسلا «وغللا» (ىلوآلا ةلأسملا)

 وغللا اوعمس اذإو) ىلااعت هلوقف ةيآلا امأ. ةياورلاو ربخلاو ةيآلا هيلع لديف ؛ مالكلا ىف ةظفللا هذه

 (هيفاوغلاو نآرقلا اذهل اوعمستال) هلؤقو (اهيثأت الو اوغل اف نوعمسي الإ هلوقو (هنع اوضرعأ

 اذاو « دارملا نوكي نأ ل متحف (امارك اورم وغللاب اورماذإو) هلوق امأ (ةيغال ايف عمستال) هلوقو

 ًاوغل نوكي ىذلا لعفلاب اورم اذإو : دارملا نوكي نأو : ًاوغل نوكي ىذلا مالكلاب اورم

 «اغل دقق بطخ مامالاو هص هبحاصل ةعملا موي لاق نم» سو هيلع هللا لص هلوقف ربخلا امأو

 اذه.د ور ؤاهأ و . هتيوضترئاطلا غلو« تروص اذإ ؛آذوخل ىغلب رئاطلا اذل ::لاقيفيةءاوررلا امأو

 : ريرج لاق . وغل : لبالا دالوأ نم هب دتعي ال امل لاقي هنأ وبف , مالكلا ريغ ىف ظفللا

 ًازاك هبا ذا تور ميمت ىتب نوبسانلا دمعي

 «0--رخف )١١د
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 ىذلا وهو : لوألا : نابجو هوركذام دوجأو « ةيالا هذه ىف مالكلانم اورثك أ نورسفملا

 نع ىمن (مكنامبأل ةضرع هللا اولعجت الو) هلوق ن1 نسا ره ل لا سم وبأ هركذ

 هل ةضرغ هلعج دقف « ىناعملانمىنعم ىف ءىث ركذ رثك أ نم نآل . هب فاحلا ةرثكب هللا ىلع ةءارجلا

 رعاعلا لاقو, كمؤلل عارم ىلع قو زجلا "كوم

 "أوال ةضرع ىناعجت الو

 اوظفحاو) ىلاعت لاقو (نيرم فالح لك عطتال و) هلوقب . فاحلا رثك أ نم ىلاعت هللا مذ دقو

 : ريثك لاق م«. فاحلا نم لالقالاب ناسنالا نو>دمب اوناكبرعلاو منامأ

 ترب ةيلآلا هنم تقبس نإو هنيميل ظفاح ابالالا ليلق

 كلك نانلا قاطن) للاب ريثك و ليلق, لك ب فلج نم/ نأ « ناماللا لقت رمالا قةكملاو

 للصالا ضرغلا وه ام لّتخيف « ةيذاكلا نيعلا ىلع همادقا نمؤي الف « عقو هبلق ىف نيميلل قبب الو

 ميظعتلا لاك نمو « ةيدوبعلا ىف لمك أ ناك« ىلاعت هلل اميظعترثك أ ناسنالا ناك ايلكاضيأو « نيهلا ىف

 كالا [صا الا نم ضرد ىف هب دهشتسا نأ نم. هدنع لعأ و: لجأ ىلاقت تلا: زك5 نكي نأ

 نأ ةدارإ ىأ (اوربت نأ) هلوقف ؛ ىهنلا اذهل ةلع وهف «اوربت نأ ) كلذ دعب ىلاعت هلوق امأو

 نون وكنت ؛ حالصالاو ىوقتلاو ربلا نم كلذ ىفوت نأ امل اذه نع مكتيمن اما : ىنعملاو . اوربت

 نيدسفم ريغ ضرالا ىف نيحلصم : ءايقتأ ةررب نينمؤملا رشعم اي
 ؟ سانلا نيب: حالصالاو ىوقتلاو ربلا لوصح فلحلا كرت نم مزاي فيك و : ليق ناف

 ' ىف ريظعلا هعساب دهشتسي نأ مظعأو ليج ىلاعت مهلا نأ مداقتعال كفلملا كرت نمانإل :نلق

 قلمرانإ وأ ؛ وللا هباووأ مظعأ ١ ادعم نأ كيش القز وا تاجا اهلاطمب ناتاستتو كلا اندلل ملام

 اودقتعا ىتف سانلا نيب حالصالا امأو « هللا ميظعتب لخي ام هنم ردصي نأ قتا هنأ رهاظف « ىوقتلا

 هطسوتب حاصلا لصحيف ؛ هلوق نوابقيف « ةدسافلا ضارغالا نع هدعبو . هتجحل قدص ىف

 . :لاقي هنأ ةغللا هذه ةحص ىلع ليلدلاو « عناملا نع ةرابع ةضرعلا : اولاق «ىناثلا ليوأتلا)

 ثلا نفل اي داقتش راد هنم سنفا كلذ ىاح ىأ ضئرتعاو م اذك رمأ لل ضركف ذك العفأ تدرأ

 ىلع نالف ضرتعا : لاقيو «رورملاو كولسلا نم سانلل اعنام ريصيف قيرطلا ضرع ىف عضوي ىذلا

 تفرع اذإ « همالك تيبثت نم هعنمي ام ركذ ىأ ؛ رخآ مالكل اضراعم همالك لعجو ؛ نالف مالك
 ع

 0 ل را | ةمرفلا وبا ةظشلاك« لو غفملا نما ةلضأ ةضارعلاف:فاقتشاللا لأ
 ا م



َ 

 1/6, ةيالا «كنامإال ةضرعدّللا ال ىلاعت هلوق

 هزت رو 22 ا لا ماع م12

 سس لزيت اوقتتواورم# نا مكناس مالاةص ع هااونحال

 ها  سامل 2ص

 «؟١؟4» 0 0 0 سانا

 دلولا دلودب هنأ بيسب 1 مل ثرح نال 1 لل و ةحاباب ب عرشلا مح امنا ناوسنل

 ؛قرخالوصح كل اهئط و ةح | 5 اقل 0 ىأ ( ملش 0 مكنرح وت 8 هدعل لاق 5 ) 1

 ف نذالا ىلع اليلد (كت رحاوت ف١ هلوق ناكف ا اوتأت الو كمرح اوتأف

  نيعضوملا دخأ ىفنذالا ىلع ةيآلا تلمتششا املف ؛ عضوملا كلذ ريغ نم عنملاو . عضوملا كلذ

 ”ةووتكلا ءاضق دف قدا ول ركنا ىأ (كسفنال اومدقو) لاق مرجال ؛ رخآلا عضوملا نع عنملاو

 هلوقب اثلاث هدك أ مث (هّللا اوقتاو) هلوقب كلذ دك أ ىلاعت هنا مث . ةعاطلا دقت ديق ىف اونوك لب

 ىبنلابةق ويسم تناك اذإالإ اهركذ قيلي ال ةيلاوتملا ةثالثلا تاديدبتلا هذهو (هوقالم مكأ اوملعاو)

 اهدعب امو « لمعلا اذه محرحت ىلع لاد ةيآلا هذه لبقام نأ تبثف ؛ ىهتشم ذيذل ءىش نع

 بهذ أم ةيآلا هذه ريسفت 0 حيحصلا بهذملا 8 رهظف همي رحت ىلع لاد ًاضيأ

 . نيدهتجلا روهمج هيلإ

 .مدقت دق ىوقتلا ىف مالكلا نأ لعاف (هوقالم نأ اوملعاو هلا اوقتاو) ىلاعت هلوق امأ

 هنأ ٍلعاو (مهبر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا) هلوق ىف مدقت دق ىلاعت هللا ءاقل ريسفت ىف مالكلاو

 : اهناثو 5 تاعاطلا لعف كنم كارلا (مكسفنال اومدقو) : كل ةثالثلا رومالا هذه 0 لاك

 هسفو (هوقالم مكنأ ارتلغا وز "ةلاؤق: « !اقلاثاو تار رطل كل هضادا راو (هللا اوقتاو) هلوق

 ثعبلا موي لجال ء تاروظحلا كرتو تاعاطلالعف ىف ةقشملا لمحتب مكتفلك امنا أ نلإ ةوانعأ

 ًاثنع تاراوظحلا كت و تاعاظلا لعف ىف ةقنثملا لمحت ناكل مويلا كلذ الولف ؛باسحلاو روشنلاو

 نآرقلا ىف ربتعملا بيترتلا ةياعر هنم دارملاو (نينمؤملا رشبو) لاق مث . بيترتلا اذه نيستا اطر

 فذ «٠ .ةماركلاو باوثلابا ةصاخ نينمؤملا رشب و ىنعملاو؛ ادعو ديعو لك عما لعجت نأ وهز

, 

 عساتلا مكحلا

 سانا نينا ركعتوا اوه دان مكناميأل ةضرع هللا اواعجت الو ىلاعت هلوق

 (ًارييك الضف هللا نم



 0007 اا 27 تأ
 ا . 59

 ةيآلا «مكسفنال اومدقو» ىلاعت هلوق 7//

 لمح نم ىلوأ رامضالا اذه مازتلاو . هتقيقح ىلع ثرحلا ظفل لمح سيل لاقيال «نم» ةظفل رمضيف

 ناآلا لاوأ اذهب": لوقت اناللا ارامخآلا اذه انمرليال ىع زاجل بسك ع ةأرملالع ثرحلا ظفل .

 . ةمرحلا عاضبالا ىف لصألا

 انلئالدو « ماع (مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الا) هلوق نأ : هباوخ 4«ثلاثلا امأو إل

 ماعلا لع مدقم صاخلاو . ةصاخ

 ؛قالطلانع ةيانك نوكي نأ حاص اما . مارح ىلع كرد : هلوق نأ : باول «عبارلا امأوإ

 معأ هللاو . قااط كدي : هلوقك كلذ راصف ؛ ةعجاضملاو ةسبالملا لحل لح هنا

 زو هنأ هانركذ ام روهشملاو ( ماش ىنأ) هلوةريسفت ىف نورسفلافاتخا «ةعبارلا ةلأسملا)

 نم متش تقو ىأ : ىنعملا نأ : ىناثلاو . اهلبق ىف اهربد نمو . اهلبق ىف اهلبق نم اهيتأي نأ جوزال

 زو هنأ : تلاثلاو . اضئاح وأ ؛ ةمئاص وأ « ةمرحم وأ « ةيبنجأ نكت ىل اذإ ىنعي : لحلا تاقوأ

 نبا لاق : عبارلا . جرفلا ىف نوكي نأ دعب « ةعجطضم وأ : ةكراب وأ ةمئاق اهحكسني نأ لجرلل

 : سماخلا . بيسملا نب ديعس نع لوةنم وهو . لزعي مل ءاش ناو ؛ لزع ءاش نا ىنعملا : سابع

 راهن وأ ليل نه مدس ىم

 9 ليواقألا هذه نم راتخملا ا: لبق ناف

 1! كولو اونو دروللا نانوه 2901“ هذه لووت يبس نأ نإ رسما نع ربظ دق: انلق

 لالا ناكفإ“ موق بيذكتتل اذه ىلاعت هللا ل كدا ب هلال اهبابلق ىف اقزد( م ةأرملا

 نوكيو«ىتم» ىنعم نوكي «ىنأ»نآل , بايلا اذهىف امل لخدم الف تاقوأللا امأو . هيلع ظفللا لمح

 الف «كلذب فلتخي ال عاملا لاح نآل «ىنأ» تحت لخدي الف هفالخو لزعلا ايو تل

 اناق اه ىلع الأ مالكلا لمح هجو

 نأ هريظنو « ةماركلاو ةنجلا هب نوبجوتست ام اولعفا : هانعف (مكسفنألل اومدقو) هلوق امأ

 ريظنو (ىوقتلادازااريخ ناف اودوزتو) هلوقك وهو . احاصالمع كسفنل مدق : هريغل لجرلا لوي

 متثأ مكب ايحرم ال متثأ لب اولاق) هلوق وهو رانلا لهأ نم قيرف نع ىلاعت هللا ىكح ام ميدقتلا ظفل

 (رارقلا سُنبف انل هومتمدق

 تطول اذه نانا < لكنا 7

 ىذلاو . دعبلا ةياغ ىف وهو « عامجا دنع ةيمسنلا هانعم : لاق هنأ الاطلاع“ له .: انلق
- 

 ءال ٌؤه : ليقدناك ءطولا ةحابأ بيس ىلع هيبنتلا ىرجب راج (مكل تت ؟قاسن) هلوق نأ هنف ىدنغ



 // ةيالا كل ثرح كواسند ىلاعت هلوق

 قئاللاظ فالاو ؛ نايتالا قيرطىعقو امإ دادعتلاو ء دحاو ناكملا ريدقتلا اذه ىلع نآل ابابق ىف

 'تيثو«ىنأ»ةظفل لب «فيك » ةظفل انبه روكذملا نكي ملالف متلش فيك هيلا اوبهذا : لاقي نأ هب

 هانركذام لب متركذام دارملا سيل هنأ تبث« ةنكماألا نيب ربيختلاب ةرعشم«ىتأ» ةظفل نأ

 (مهناميأ تكلم ام وأ مبجاوزأ ىلع الا) ىلاعت هلوق مومعب كسقلا : مهل (ةيناثلا ةجحلا)) ١

 . ناوسنلا قح ىف هب الومعم قبب نأ بجوف ؛ عامجالا ةلالدل :روكذلا قح ىف هب لمعلا كرت

 « اقالط نوكي هنأ قالطلا ىونو مارح ىلع كربد : ةأرملل لاقول هنأ لعانقفاوت 4 ةثلاثلا ةجحلا ))

 ٠ بابلا اذه ىف موقلا مالك عومجب اذه ؛ هل الالح اهربد نوك ىضتقي اذهو

 ءاسنلا نايتإ ةيآلا هذه نم دارملا نوكي نأ زوجال هنأ ع لدي ىذلا : اولاقف نولوآلا باجأ

 امئازجأ عيمجب ةأرملا نأ مولعمو « ةثارحلا عضومل ما ثرحلا نأ لوألا وجنون الل

 قاطيالنأليلدلا اذه ىضتقيو : ةأرملا تاذ ىلع ثرحلا مساق الطإ عنتماف , ةثارحلل اعضوم تسيل

 هللا نآل (5ل ثرح ةؤاسن) هلوق ىف ليلدلا اذهب لمعلا انك رت انأالإ ةأرملا تاذ ىلع ثرحلا ظفل

 ةيمست نم ؛ روبشملا زاجلا ىلع كلذ انلمخ : ةأرملا تاذ ىلع ثرحلا ظفل قالطاب انهه حرص ىلاعت

 ىلع انهه ثرحلالمح بجوف (؟كثرح اوتأف) هلوةىف ةدوقفم ةروصلا هذهو . هئزج مساب ءىثثلا لك

 . ىتأملا ىف ءاسنلا نايتإإ ىلعالإ اهيف ةلالدال ةيآلا هذه نأ تبثف . نييعتلا ىلع ةثارحلا عضوم

 ليقامنأ انيبامل : هوركذام ىلع ةلاد نوكست نأ ن كم ال ةيآلا هذه نأ ناب ىف ( ىناثلا هجولا))

 هلوق :ىناثلاو (ىذأ وه لق) هلوق : امهدحأ : نيهجو نم هوركذ امن عنملا ىلع لدي ةيآلا هذه

 ميرحتلا لعل دي امنيب اعمج كلذ ناكل زي وجتلا ىلع ةيآلا هذه تلدولف (هللا ىرمأ ثيحنم نه وتأف)
 . زوجب ال هنأ لصالاو ءدحاو عضوم ىف ليلحتلا ىلع لدبام نيبو

 روج له انا مهفالتخا ةيالا هذه لوزن ببس نأ ى هرررخملا تاياوزلا ثلاثا هج ولا

 ةلوانتم ةيآلا نوك بجوف : ةيالانع اجراخ نوكيال ةيالال وزن ببسو . اهلبقىف اهريد نم اهنايتإ
 تبثف ؛ ىرخاألا ةروصلا ىلع اما ىلإ ةجاح انب نكي مل ةروصلا هذهىلع اهانلمحىتمو ؛ ةروصلا هذه

 اوكللع ىلا :ةوجولا قع فحين اذهىبمعو «مزراذإم سلا لالا ل تا
 . ليصفتلا ىلع م

 . ثرحلا عضوم اوتأف : هانعم (مكنرح اوتأف) هلوق نأ انيب دقف 4لوالا هجولا امأإ)

 ىتأ) لمح نكي ملنيعملا عضوملاك اذ( مكث ر>اوتأف )هل وة ىف ثرحلاب دارملاناك امل هناف«ئىناثاا امأو)

 ( تتش ىأ) نم دارملا نوكي نأ ىهو . ةدايز هيف رمضي اذه دنعو ٠ ناكملا ىف رييختلا ىلع (متئْش



5200 
 ةنآلا «كل ثرح مؤاسند ىلاعنهلوق 1 ذأ

 لال لا: ةطئلا نف ةينع الوكإلا راما كلام لوق اذهو ةياورلا هذه ىف "عفا ا

 ىف ءاسنلا نايتإ زوال هنإ 1 لاق نم ةجحو 2 هنع هللا ىضر قداصلا دق نب رفعج نع هاور

 عويس

 هوجو نم نمهرابدأ
 لعج (ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعافىذأ وه لق) ضيحما ةيآ ىف لاقىلاعت هللانأ (ىلوآلا ةجحلاإل

 انههو ءهنم ناسنالا ىذأتيام الا ىذأالل ىنعم الو . ىذألا عضوم نايتإ ةهرهل ةلع ىذألا مايق

 كلت تناك اذاف . ربظأ عازنلا لحىف ةلعلا هذه لوصحو . مدلا كلذ تاور نتنب ناسنالا ىذأتي

 ةمرهلا لوصح بجو انهه ةمئاق ةلعلا

 نكمي الو ؛ بوجولل رمآلا رهاظو (هللا ذ رمأ ثيح نم نهوتأف) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةجحلا )ل.

 6 نأ ف نارا | نأ لع هل بج وف ؛ تجاو ريغ كلذ نال نهنانت]:بّوجو ديفي هنا لاقت نأ

 نال ؛ ريدلا لع لومجريغ اذه مث هب ىلاعت هللا رمأ ىذلا عضوملا كلذ ىف اهيتأي نأ بجو ةأرملا تأ

 بولطاءاود كلذو ؛ لبقلا ىلع الوم نوكي نأ نيعتف بجاو ريغ عامجالاب كلذ

 نانما نع سو هيلع هللا لص ىنلا لأس الجر نأ تباث نب | ةميزخ ىور 4« ةثلاثثا ةجحلا)ب

 فيك : لاقف هاعد لجرلا ىلو اسلف . لالح : سو هيلع هللا لص ىننلا لاف ؛ نهراب دأ ىف ءاسنلا

 نمأ « معنف اهلبق ىف ابلبق نمأ « نيتفصخلا ىأ ىف وأ « نيتزرخلا ىأ ىف وأ « نيتبرخلا ىأ ىف تلق
 نهرابدأقءاسنلا اوتوتال»ق هلا نم ىحتسيال هللا نا , الف اهريدىف اهريدنمأ ٠ معنف اهلبق ىف اهربد

 ا” للا لق ةرررتلا و ءابب تقثلا هبمش « ةدازملا ةوزع ةيرخلا لصأو ؛ ايكلسم اهترخت دارأو

 نقم ةجيحلا ها للا تفصح: موق نم ةفصخلا كاذك عب قأملا نع هب و ةارخلا

 هيا ا لاع

 لرالل اهل فردا" امج ملاعب هنأ ؟ لووالا : نيهجتو نققيلل هبي( كسمتلا (ىلو آلا ةجحلا)

 هدعب لاق اسلف : نيعملا عضوبللال : ةأريلل مسا ثرحلا نأ ىلع لدي اذهف (,كل ثرح كؤاسن) لاقف

 عيمج ىلع نمنايتإ ىف اقالطإ اذه نوكيف ٠ ماش أ مءاسن اوتأفدارملا ناك ( تش ىأ مرح اوتأف)

 عازنلا لحهيف لخديف : هوجولا

 (هللا دنع نموه تلاق اذه كل ىتأ) ىلاعت هللا لاق . نبأ اهانعم «ىنأ» ةملك نأ( ىناثلا هجولا)

 ىلع لدت .«متئش نيأ» ةملكو متش نبأ مرح اوتأف:ةرآلا ريدقت راصف اذه كل نيأ نم : ريدقتلاو

 ةنكمالا نيب ارييخت اذه نوكيو تّئش نيأ سلجا : لاقي « ةنكماللا ددعت
 اديب دو ابلبق ىف اهلبق نم نايتالا ىلع ةبالا ل مح نكمال هنأ ره 1 لوقنتف اذه تبث اذأ ١



 "لو ا وعل

 /ه ةيآلا 2 ثرح مؤاسن » ىلاعت هلوق

'ظ
 8 

 2 هه هر

 أوقتاو كل

 ننال 2و كس ما د

 «90د َنينمْوْلا د 0 مكنا اوملعاو هللا

 نماثلا مكحملا
 هللا اوقتاو مكسفناأل اومدقو متئش ىنأ مكنرح اوتأف مل ثرح كؤاسنإ ىلاعت هلوق

 «نينمؤملا رسثبو هوقالم نأ اويعاو

 لئاسم ةيآلا ىف

 نم:اولاق دوهيلا نأ ىور : اهدحأ : اهوجو لوزناا ببس ىف اورك ذ 4« وألا ةلأسملا)

 ركذف « ةراوتلا ىف كلذ نأ اومعزو . البخ لو>أ اهدلو ناك اهربد نم اهلبق ىف هتأرما عماج

 نع ىؤر.: اهتناثاو . ةءالا هذه تلزنو دبنلا تبذككا: لاقف ملسو هيلع هللا للص هللا لوسرل كلذ

 عوقو ىكحو . تكله هللا لوسراي : لاقف سو هيلع هللا بص ىنلا ىلإ ءاج رمت نأ سابع نبا

 نم ةأرملا لجترلا ىأب نأ ركست اراضناللا تناك ةرايثلا: 1 هشرآلا هه. قامتاتلا الو اذا

 كلذ واضنالا :ئبركنأف كلذ لعفت نئيرق كتاكو« طاوببلا نم :كلذ دخل !وناكو ؛ اهلق ف امر

 ةيالا تل زنف ؛ مهءلع

 جرفف « هيشتلا لبس ىلع اذهو ٠ دلوال تبنهو عرزم ىأ (؟كل ثرح) (ةيناثلا ةلأسملا)ب

 ثرحلا دحو اذهلو , ردصم ثرحلاو . جراخلا تادنلاك داولاو . رذبلاك ةفطنلاو . ضرالاكةأرملا

 ىمسي انف اضيأو ؛. فاضملا نفذ ءاايإولل نوث رحت نيف . ركل ثرح تاوذ ؤؤاسن ىعلا:ناكلف

 هلوقك . ةغلاملا ليبس ىلع ءىثلا مساب ءىثلا عضوم

 رابدإو لابقإ ىهاماف

 دح تاادكلف ةفاتيياىأ+ نالف ةؤيشادهو 6 رماك ١ ادن اا

 هنرح لجرلا

 امتأي نأ نيب ريخم لجرلا نأ ةيآلا نم دارملا نأ ىلإ ءاسلعلا رثكأ بهذ 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 لقنو ؛ كلذ ىلع لومت م ظلر هلوقف « ا!ملبق ىف اهربد نم اهيتاب نأ نيبو ٠ ابلبق ىف اهلبق نم

 || رئاسو ٠ نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ زيوحت ةبآلا نم دارملا : لوقي ناكهنأ رمع نبا نع عفان



 ةيآلا «نيروطتملا بحيود ىلاعت هلوق /

 ةبوتلا لوبق ىف رثكي ثيح نم ىلاعت هللا ق> نم اذه لاقي
 قيلتال ةبوتلا نأ ىلع لدي لقعلاواقلطم ةبوتلا ريثكن بح هنأ ىلع لدي ةيالا رهاظ : لبق ناف

 ةبوتلا هنم نسحتال نأ بجو ابنذم نكي مل نف « بنذملاب الا
 ايعفد ( 00٠١ ٠] نتلا ني ةتيلا نه أيل ةفلكتملا نأ : لوألا“ .نييجو“ نم تازؤجلاو

 ؛ عوجرلا نع ةرابع ةغللا ىف «ةبوتلا» ىناهفصالا سم وبأ لاق : ىناثلا . زوجا ريصقتتلا كلذا

 ىف تناك نإو.ةبوتلا نأب هيلع ىضاقلا ضرتعا . دوم لاوحأألا لكىف ىلاعت هللا ىلا دبعلا عوجرو
 . ىضاملا ىف لعفام ىلع مدنلا نع ةرابع عرشلا فرع ىف اهنأ الا ء عوجرلا نع ةرابع ةغالا لصأ

 ىعرشلا ىنعملا اذه ىلع هلمح بجوف لبقتسملا ىف هلثم لعفي ال نأ ىلع مزعلاو «رضاحلا ىف كرتلاو

 نكمأ نا هنأ باوجلا اذه نم ىدارم : لوقيف هنع بيحي نأ ٍلسم ىنآلو ؛ ىوغللا موهفملا نود

 ىلع هتلح كلذ رذعت ناو ؛ لاؤسلا نع ملسو . ظفللا حص دقف  ةيعرشلا ةبوتلا ىلع ظفللا لمح

 ا كولو عطلة رك ولثإ : ةلصرالا ةفللا فيحش را

 ىصاعملاوبونذلا نع هيزنتلاهنمدارملا : اهدحأ : هوجو هيفف 4 نيرمطتملا بحبو إل لاعتهلوق امأ

 نيذمل ثلاث الو  هنع اهزنت هلعفام ىذلا وه ربطتملاو ؛ كرت مث هلعف ىذلا وه بئاتلا نأل كلذو

 (سجينوك رشملا امنإ) لاق كلذلو «ةيناحور ةساحن بنذلا نآل « كلذل لمتحم ظفللاو , نيمسقلا

 |  كرل ريطم ضاط هنن ىلاعلا هللا فصروي جملا, ادهن او «ةيناحور ةراهط نوكي كرتق

 ليذلا رهاط نالف : لاقيو مئابقلاو بويعلا نع

 لاظ اك لع ىاملا رع ىف اينايال نآو ؛ ضيحلا نامز ف ايتابال : دارملا نأ (ىاثلا لوقلاو إل

 هنآلو . ةيآلا لبق امب قبلأ هنآلىلوأ اذه : لاق لوقلا اذهبلاق نمو (هللا كرمأ ثيح نم نه وتأف)

 بحو) هلوق ناكف (نوربطتي سانأ ممنإ مكتيرق نم مثوجرخأ) طول موق نع ةياكح لاق ىلاعت

 رابداألا ىف نايتالا كرت (نيرمطتملا
 ؛ربطتملا حدم مرج الف (نرهطت اذاف) هلوق ىف ربطتلاب انرمأ امل ىلاعت هنأ (ثلاثلا لوقلاوإل

 [00ل ن| نوح لاجر) للاعت لاق دقو :ءاملاب رهطتلا هنم,دارملاو (نيربطاملا سحنو) لاقق

 مهيلع هللا ىتثأف ءاملاب نوجنتسي اوناك مهنا : ريسفتلا ىف ليقف (نيرهطتملا بحي هللاو
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 و ةيأآلا «نيريطتملا حنو نيباوثلا تح هللا نو ىلاعت هلوق

 «اذإ» ةملكب ربطتلا ىلع نايتالا قلع (نهوتأف نربطت اذاف) ىلاعت هلوق نأ 4 ةيناثلا ةجحلا»)

 زوجبال نأ بجوف « طرشلا مدع دنع مدع طرشلا ىلع قاعملاو« ةئللا ىف طرشلل «اذإ» ةملكو

 ىهن (نروطي ىتح نهوبرقت الو) ىلاعت هلوق هللا همخر ةفينح ىنأ ةجح « ربطتلا مدع دنع نايتالا

 ضيحلا عاطقنا ناك اذإو ؛ نبضيح عطقني ىنعمب ؛ نربطي نأ ىبنلا كلذ ةياغ لعجو « نهنابرق نع

 رصتقاول هنأب هنع ىضاقلا باجأ ء ضيحلا عاطقنا دنع ىبنلا اذه قينال نأ بجو ؛ ىبنلا اذهل ةياغ

 عومجملا راص (نررطت اذاف) هلوق هيلا مذ امل امأ ءامزال متركذام ناكل (نربطي ىتح) هلوق ىلع

 هسفن تباط اذاف « رادلا لخدي ىت> انالف ملك-تال : لجرلا لوقي نأ ةلزنمب كلذو ٠ ةياغلا وه

 العب دبل هنأ تيت اذإ و: أهيم نيرماللاب هما ةحابإ قاعتب نأ بحي هناك ء ةملكف لد

 وه : مايقفلا رثك أو ىفاتلا لاقف « ”ريطتلا كاذ ف اوفلتحا نقف : ريطتلا نك نسا عاطقنا

 عضوملا لستت كا وه :.لسواطو ءاطغ لاقو « عضوملا لسغ وه : مبضعب لاقو ؛«لاستغالا

 ىلإ دئاع 5- (نروطت اذاف) هلوق رهاظ نأ : لوآلا : نيبجول لوألا وه حيحصلاو : أضوتتو

 نابل 2 ضاعن نم ضعب ىفال ءامندب لك ىف رهطتلا اذه لصحب نأ بح وف ؛ 3 ملا تأذ

 ةضاحتسالا ىف تبث, ىذلا رهطتلا نم ىلوأ ٠ هبوجوب ضيحلا صتخي ىذلا ربطتلا ىلع هلمح نأ
 ناو .ءاملادوج وب نكما اذإو لاستعالا هب دارملا نأ بجو اذنه ( ضنا 00

 انتبثأ امتاو « هماقم موقيمميتلازأ ىلع ٠ لاستغالا بوجوب نولئاقلا عمجأ دقف كلذ رذعت

 الإ اهئابرق زوجبال نأ ىضتقي رهاظلاف الاو . عامجالا ةلالدب لاستغالا ماقم مميتلا

 ءاسملاب لاسع لأ 5

 :لوآلا: هوجو هيفو (هللا ىرمأيحنم نهوتأف) ىلاعتهلوقبدارلا ىف اوفلتخا 0 ءلا هلأسملا)

 أ ىذلا وه هنافا نامل نه رتاف 2 هش 4ع تا ميهارباو ؛ دهاجمو ؛ سابع نبا لوق وهو

 ىدوناذإ)هلوقك هللا رمأ ثيح ىف ىأ (هّللا ؟رمأ ثيحنم) هلوقو :ىناملاريغؤنهوتوتالو لالا

 لحب ثيح نم نهوتأف ىأ :جاجزلاو مصأألا لاق : ىناثلا . ةعمجا مويىف ىأ(ةعمجا موي نم ةالصلل

 دل وق وهو : كلاثلا تاه الو :تامكتعم ال ]ماض ل انآ كلك و مل

 ةثيحال هظفل نال لولا وعلا وه برها و  روجفلا نود لدلكلا لق نم ضو ا

 هريغ ىف زاجي ,ناكملا ىف ةقيقح

 ىفو ؛ىلاعت هللا ةبحم ريسفت ىف مالك اف (نيربطتملا بحبو نيباوتلا بحي هللا نإ إل هلوق امأ

 دقو « ةبوت ىمسيام لعف نم رتكملا وه باوتلا : لوقت انأ الا هديعن الف مدقت دق ةبوتلا ريسفت

 6< رخف ٠1و



 ةيآلا «نربطي ىتح نهوبرقت الو » ىلاعت هلوق فز

 ىلعةلادةيالا تناك هان رثخا ام ىلع ضيحلا عضومب ضيخلا انرسمف نا : لوقنف ؛ ةكرلا قوفو ةرسلا

 ءىشلا صيصخت نا: لوقي نم لب « هءارو ام مجرحت ىلع ةلالد ايف نوكي الف ؛ طقف عاما ميرحت

 اهأ ؛ عاملا ىوسام ل> ىلع لدت ةبآلا هذه نا لوي : هفالخم هادع اهف مكحلا نأ ىلع لدي ركذلاب

 كرت لوقيمث . ضيحلا نامز ىف ءاسنلا اولزتعاف هدنع ةيآلا ريدقت ناك. ضيحلاب ضيحملا رسفي نم

 قيفوتلاهللاب و ةمرهلا ىلع ىقابلا قبب نأ بجوف . ةبكرلا نودو ةرسلا قوف اف ةيآلا هذبم لمعلا

 نأ معاق هللا 5 الف كح نم: نه رتاف نوت اذاف كرهطي' تح نه ورق ور ىلاعت هلوق امأ

 ديك أتلاك اذهو , اهعماج اذإ هتأرما لجرلا برق لاقي ؛ نهوعماحجت الو ىأ (نهوبرقت الو) هلوق

 نوكينأ ىهو ؛ ةديدج ةلياج ةدئاف ىلع ابامح اضيأ نكميو (ضيحملا ىف ءاسنلا اولزتعاف) ىلاعت هلوقل

 نوكي (نهوبرقت الو) هلوقو مدلا عضوم ىف ةرشابملا نع اين (ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف) هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىفو عضوملا كلذ نم برقي ام ذاذتلالا نع ايبن

 « ىمرضحلا بوقعيو « رماع نباو ؛ ورمعوبأو ٠ عفانو ؛ ريثك نبا أرق ( لوألا ةلأسملا)

 «ديدشتلاب (نربطي)ىئاسكتلاو ةزمح أرقو « ةرابطلا نم ةفيفخ نرهطي ىتح ؛ مصاع نع ركب وبأو
 ءاهضيح نم ةأرالا تربط نم نرهطي نآل مدلا لاوز وهف ففخ نف؛ مصاع نع صفح كإذكو
 (نرهط) أرق نمو « مدلا نهنع لوزي ىتح نهوبرقت ال : ىنعملاف «ضيحلا عطققنا اذإ كلذو

 لمذتملا ىأ (رثدملا اهيأ ايو. لمزملا اهيأ اي) هلوقك رغدأف « نربطتي ىنعم ىلع وهف ؛ ديدشتلاب
 قيفوتلا هللابو ءرثدتملاو

 اهتعماجم جوزلل لحيال اهضيح عطقتنا اذإ ةأرملا نأ ىلع راصمألا ءاهقف رثكأ مة يناثلا ةلأسملا)

 الل وعلا وم ىووالاو (ىسفاشلا و عازواللاو كلام لوق انهو ,ضيحلا نم لستعت نأ دعب الإ

 نأ زاج مايأ ةرشعل هتأر ناو ءابجوز اهبرقي مل مايأ ةرشع نود رهطلا تأر نا اهنأ ةفينح ىنأ

 نيهجو نما ىعفاشلا ةجح ,.لاستغالا لبق امني

 ناترتاوتم ناتءارق تلصح اذاف ؛ عاجالاب ةجح ؛ ةرتاوتملا ةءارقلا نأ (ىلوآلا ةجحلا)

 امهنيي عمجا بجو ءامهنيي عمجا نكمأو

 ةرابع فيفختلاب (نرطيو) ليقثتلابو فيفختلاب (نرمطي ىتح) ءىرق : لوقنف اذه تبث اذإ

 ؛ نكحم نبرمآلا نيب عججأو « ءاملاب ربطتا_ نع ةرابع ليقثتلابو «مدلا عاطقنا نع

 هذه ىبمتنال ك1 بجو كلذك ناكاذإو « نيرمآلا بوجو ىلع ةيآلا هذه ةلالد بجو

 نيرمآألا لوصح دنعالإ ةمرحلا



 “7 . 2 ةيآلا «ىذأ وه لقد ىلاعت هلوق

 : نيهجو نم هب لالدت.سالاو ةضاحتسا وهف داز امو « مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبرأو « مايأ ةثالث

 ليبسالا«ريدقتلا نأ : ىتاثلاو . اعامجإ ناكد>أ هفلاخي ملو ىباحصلا نعرمظاذإ لوقلا نأ : امهدحأ

 ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نم هعمس هنأ رهاظلاف ىلاحصلا نع ىور ىتم هيل لقعلا ىلإ

 ضيا يك أ ايهما ملع ىف ىضيحت» شحج تنب ةنمخ مالسلا هيلع هلوق ( ةثلاثلا ةجحلا)

 رهاظلا اذه انفلاخ ردقلا اذه رهش لكىف ءاسنلا عيجج ضيح نوكي نأهاضتقم «رمش لكى ءاسنلا

 لصأللا ىلع هادعام قبيف ةرشعلا ىلإ ةثالثلا ىف

 بلغأ نيدو لقع تاصقان نم تيأرام» ءاسنلا ق-> ىف مالسلا هيلع هلوق «ةعبارلا ةجحلا))

 اذهو «لصتالولايللا و ماياألا نهادحإ ثكمت لاق ؟نبنيدناصقنام ليقف :نهنم بابلألا ىوذ لوّقعل

 ةرشع اهرثك أو . ةثالث ابلقأو «ىلاللاو مايألا مسا هيلع عقيام ضيحلا ةدم نأ ع لدي ربخلا

 دحأ : لاقي لب . مايأ ةرشعلا ىلع دئازلا ىف لاقي الو مايالا ظفل نينثالاو دحاولا ف لاقيال هنال

 شدحّق أتي ةفظافل ملسو هيلع هللا لصلاق اضيأو : مايأ ايف لاقيف ةرشعلاىلإ ةثالثلا امأ اموير شع

 ةأرملا ىف ةملس مأ ثيدح ىفو : ةرشعلا ىلإ ةثالثلاب صتخم ماياألاظفلو . كئارقأمايأ ةالصلا ىعد

 كرتتلف ربشلا نم ضيحت تناكىتلا مايالاو ىلابللا ددع رظنتل : لاقف « ملا قرهت اهنأ هتلأس ىتاا

 . لصتلو لستغتل مث ء رهشلا نم ردقلا كلذ ةالصلا

 رادقملا كلذ, ًاردقف ناك ةأرملا كلن" ضيحن:لعل.:' لبق ناف

 ضيحلا نأىعلدف اقلطم محلا اذهب اهياع كحلب اهضيحردق نع اهلأسام مالسلا هيلع هنا : انلق

 ةالصلاعدت ةضاحتسملا تباث نب ىدع ثيدحف لاق اضيأو ما.آلا ظفل هيلعقلطنيامب ردقم اقلطم

 . ءاسنلا عيمج ىف ماع كلذو . اهضيح مايأ

 ضرف نإ : لاقف هريسفت ىف ةلزتعملا خويش نم ىتابجلا اهركذ ةجح ىهو «ةسماخلا ةجحلا)

 ةرشعلا ىلإ ةثالشلا ىف امم لمعلا كرت امهموجو ىلع ةلادلا تامومعلل نيعتي مزال ةالصلاو موصلا

 فالت+خا لصح ةثالثلا نودامف نال كلذو ةرشعلاقوفو ةثالثلا نود امفلصأألا ىلع اهٌواقب بجوف

 دبع تيزرواف: ءالعلا اقالحلا اهيل هن ردنا لع دازاانر كك هاجت ملف ةيبش ثروأف ءادلعلل

 ءابقفلا مالك ةصالخ اذبف اضيح هانلعجل هيلع قفتم وبف ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم امأفءاضيح هلعجب ملف

 . قيفوتلا هللابو ةلأسملا هذه ىف

 لح ىلع اوقفتاو ؛ ضيحلا نمز ىف عاملا ةمرح ىلع سرولسملا قفتا «ةسداسلا ةلأسملا))

 نود امب عاتمتسالا زوج له هنأ ىف اوفلتخاو ؛ ةبكرلل نودو ةرسسلا قوف ام ةأرملاب عاتمتسالا



 ١ ولا اا عسا و

 ْء ةيآلا هأئذأ وه لق» ىلاعت هلوق 0/6

 ناكةفصلا هذه افوصوم مدلا ناكىتف مدتحملا دوسالا وه ضيحلا مد هلوقب هتفصو ضيحلا

 مالسلا هيلع هلوق تخحتو (ضيحلا ىف ءاسسنلا اولزتعاف) ىلاعت هلوق تحت لخديف . الصاح ضيخلا

 «ةالصا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإ» شيبح ىنأ تنب ةمطافل

 فصوركذ (ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه)ضيحلا مد ىف لاق ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةجحلا إل

 مهيو لاا ةراكسملاةغازلل ىذأ ناكاادم ]و م لازتعالا َتَوَجَول'ةلعلا نان ْضرْعَم ىف أ ةنوك

 لوصح دنعف ؛ ىناعملاوذم اللعملازتءالاب وجو ناكاذإو . هيف ىتلا ةيوة'ةدحالو . دسافلا نوللاو

 ىدنعو ؛ حيرصتلال يبس ىلع ىلاعت هلا تناك وذ نملا هانا اي زل ودل ناو قناتنا علل

 نيهجو ةفينح ىنأ ىلع جتحاف ىعفاشاا اما ل ل نأ

 هيلع هنأ ليلدب ةرشعلا ىلع دئازلا ىفو هتليلب مويلا ىف ضيملا مد دجو هنأ ىلوآلا ةجحلاإ)

 تحت لخديف « ضيحلا لصح دقف كلذ دجو اذاف « مدتحم دوسأ هنأب ضرحلا مد فصو مالسلا

 ىفو ٠ ةليلو موي نهلقألا ف ليلدلا اذهب لمعلا اننكرت (ضيحلا ىف ءاسذلا اولزتعاف) ىلاعت هلوق موهع

 ةدملاهذه ىفذب الومعم قبب نأ بجوف « ةفينح ىنأ نيبو ىني قافتالاب اموي رشع ةسمخ ىم رثكأألا

 ناوسنلا فصوامل مسو هيلع هللا لص هنأ ىور ام ةدايزاا بناج ىف ىعفاشلل (ةيناثلا ةجحلا ل

 ضخ نأ لع لدي اذهو : لصتأل اهرمغ رطش نهادحا تكم:لاقنأب كلذ رسف « نددلا ناصقنب

 نوكيف ءاموي رثع ةسمخ اضيأ ربطلا نوكي ريدقتلا اذه لع نآل ءاهوي رشع ةسمخ نوكي دق

 "اه رفا فطن لصت اليد اوما ىدجيوء ان كلذ نم 'لقأ قضت ناك ولو «اهربع' فضن“ضيخلا

 0 1 ل افصل ار سيل طفلا نآد# لوثلا'+ نييجعوا نم هنع؛ىزازلا نكببأ كتاجأ

 000 1 مب امل ركل اه ع فحصت اهتاح نوكيت ةأردا انذلا ىف دج الاعبأ ::ناثلاو

 . اهرمع نم وه غولبلا

 لاقنوو « نيفضت هتلعجىأ ءىثلاترطش : لاقي . فصتلاوه رطشلا نأ : لوآلا نع باوجلاو

 رطش نهادحا ثتكمم» مالسلا هيلعهلوق نأ ىناثلانعو . هفصن ىأ . هرطش كل ابلجب لجأ :لثملا ىف

 وبأ جتحاو . غولبلا نامزالا لوانتي ال كلذو . هيف بصت ىه انامز لوانتي امنإ «للصت ال اهرمع

 هوجو نه ةقينح ىبأ لوق ىلع ىزارلا ركب

 ضيحلا لقأ» لاق هنأ لسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةمامأ ىبأ نع ىورام (ىلوألا ةجحلاال

 دحال هنع لدعم الف. ثيدحلا اذه حص ناف : ركب وبأ لاق « مايأ ةرششع هرثك أو مايأ ةثالث
5 

7 

 ضيخلا الاف امهتأ يقلل صاعلا نأ نا تاع كلام نن سنأ نع ئوارام 6 ةناثلا ةجحلا ١



 "8 ةيآلا «ىذأ وه لقد ىلاعت هلوق

 اهلاوزو فيلاكتلاءاقب لصالاةهيفر ألا هبتشاامو .٠ ضيح مدن وكي الك اذك نوكي الاموءضيحلا مد

 ىلع ةبجاو تناك ىتلا فيلاكتلا تيب دوجولا مولعم ريغ ناك اذاف ء ضيحلا ندراعل نكي امي

 ىفو ءامدلا كلتىفلمأتلا باحياف , فلكملا ىلعهبتشت دق تافصلاهذه : لاق نم سانلا نمو : ناكام

 ناك هيف ءامدلا تلصح ىتم اطوبضم ًانقو ردق عراشلاف « ةقشمو ًارسع ىضتقي , تافصلا كلت

 محاهمكح نكي مل تقولا كلذ جراخ تاصح ىّتمو « ءامدلا كلت تناك فيك ضيخلا كح اهنكح

 نامت ؛ فلكملا نع ةقشملاو رسعلا طاقسإ اذه نمدوصقملاو . ءامدلا كلت ةفص تناك فيكض يلا

 فحصملا سمو , دجسملال وخد بانتجاو . موصلاو ةالصلا نم عنملا ىه ضيحلل ةيعرشلا ماكحألا

 عامجا رظح وه امتإ نآرقلا صنب ضيحلل تباثلا كحلاو « ةغلاب هب ةأرملا ريصتو « نآرقلا ةءارقو

 . هيلع ةيآلا ةلالد ةيفيك انيبام ىلع
 موي اهلقأ : ىلاعت هللا هحر ىعفاششلا لاقق ضيحلا ةدم ىف سانلا فاتخا 4 ةسماخلا ةلًسملا)

 ىاذزوألاو « جابر ىنأ نب ءاطعو . بلاطوبأنب لعلوق اذهو ءاموي رشع ةسمخ اهرثك أو « ةليلو

 هنعصقن ناف : نييلايل و مايأ ةثالث هلقأ : ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو : مهنع هللا ىضر قحسإو دمحأو

 ةفينحوبأ ناكدقو : نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركبوبأ لاق . مايأ ةرشع هرثك أو ء دساف مد وهف

 كلام لاقو هككرت مث ءاموي رشع ةسمخ هرثك أو « ةليلو موي ضيحلا لقأ نإ : ءاطع لوقب لوقي

 جتحاو :؛كلذكف امايأ دجو 10 : 1 ةعاس دجو ناف « ةرثكلاو ةلقلا ىف كلذا ريدقتال

 1 ءاقلا ىف ًاطقاس رادقملا ناكول : لاقف : كلام لوق داسف ىلع نآرقلا 0 قف ىقارا

 ايندلا ىف دجوي ال نأ مزاي ناكف : ةأ 0 مدلاوه ضيخلا نوكي نأ ب.جول . ريثكلاو

 ةنال و! ةمأكلا هيي أن كلذو « بهذملا اذه ىلع اضيح نوك مدلا كلذ لك نال « ةضاحتسم

 ىور اضيأو : ربطأ الف ضاحتسأ ىنإلسو هيلع هللا لص ىنلل تلاق شيبحىبأ تنب ةمطاف نأ ىور

 « ضيح كلذ عيمج نإ ال سو هيلع هللا لص ىلا 00 عبس تضيحتسا ةنمح نأ
 0 هللأو لؤفلا اذه لطش,,ةضاختلا رطاس مو لضخ داو 101 ١

 ةضاحتسالا مدنع ضيحلا مد زيمب امنإ : لوق, نأ لئاقل نآل . ةفيعض ةجحلا هذه نأ لعاو

 انمكح امتوبث انملع اذاف « ضيحلا مدل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اه ركذ ىتلا تافصلاب

 ضيخلا ناييرط ناك نيرماللا ىف انددؤتباذإو. ء نضسلا مدي انيكح اهمدع اييعاذإ 0 2

 مرج الف ؛ 0 ضراعيال كوكشملاو . مولعم لصالا وه ىذلا فيلكتلا ءاقبو . الوهج

 < ملنإو نإو « ةضاحتسالا ..رع ضيخلا زيمب قيرطلا اذهيف ؛ةيلصالا فيلاكتلا ءاقب
 مد هةمالع ناب ملسو هيلع للاعت هللأ لص لإ نأ : كاوا 3 نيهجو نم كلل هةجحو 8 نيعم نامز

 ضيحلا لع 2



 يا .«ىذأ وه لقد لاغت هلوق 3

 زوجيف كلذ زاج اذإو . ىذأ هنوكب فوصوم ضيحلا نأ هنم دارملا : اولوقي نأو دب الف ء ضرعلا
 ضيحلا نمدارملا نوكب نأ زوحب ال مل اضيأو ؛ ىذأ وذ عضوملا كلذ نأ دارملا : لوقن نأ ًاضيأ انل

 نم مثركذ ام لوز ريدقتا اذه ىلعو ؛ ضيحلا عضوم ىناثلا ضيحنا نمو . ضيحلا وه لولا

 قيفوتلا هللابو عضوملا اذه ىف ىدنع ام اذهف « لاكشالا

 ىف ىذألا نأ ملعاو ؛رذق ىأ : ئدسلاو ةداتقو ءاطع لاقف (ىذأ وه لق إل ىلاعت هلوق امأ

 ركذ مدق ؛ ءىثلانع ىحاتلا لازتعالا (ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاذ) هلوقو ءىث لكن م هركب ام ةغالا

 لازتعالا بوجو وهو . هيلع محلا بتر مث ىذالا وهو ةلعلا

 ىف ةأرملا لازتعا نأ عم ةضاحتسالا تقو لصاح وهو مدلا الإ ىذاألا سيل : لبق ناف

 ةلغلا هذه. تضقتتادقف يلجاو زيغ ةضاختمالا

 قيرطنمةأرملا ةعيبطابعفدت ةلضف نم دلوتي دساف مد ضيحلا مد نآل ةضوقنم ريغ ةلعلا : انلق

 ناكف . طئاغلاو لوبلا ىرجم راجمدلا كلذف ؛ ةأر ١ تضرمل ةلضفاا كلت تسيت>اولو ؛ محرلا

 قمع ىف رجفنت قورع نه ليسي حلاص مد وه لب .كإذك سياف ةضاحتسالا مد امأ ء رذقو ىذأ

 رهاظ صخلتي اهريرقتبو ؛ ةبيط ةدعاق وهو « بايلا اذه ىف ىدنع ام اذه « ىذأ نوكي الف محرلا

 هدارم ملعأ هللاو نعطلا نم نآرقلا

 :ةيعرش ماكحأ هياعع رفتيو « ةيقيقح تافصب فوصوه ضيخلا مدنأ ملعا «ةعبارلا ةلأسلا)

 الو) ىلاعت لاق ؛ محرلا نم جررخي مد ضيحلا مدو عبنملا امهدحأ : نارمأف ةيقيةحلا تافصلا امأ

 انآ لاو كلا تف داما“ رست قاف (نوماحتزا “هنا قلخ آم ندتكي نأأ نط لخ

 مالسلا هيلع لاق ء محرلا ف ىف عطقنت قورع نم نكس ؛ محرلا نم جرخي ال هناف « ةضاحتسالا مد

 نع ضقتنلا عفد ىف هانركذ ام ديؤي مالكلا اذهو «رجفنا قرع مد هنا» ةضاحتسالا مد ةفص ىف
 هل لالا زلم

 هيلع هللا لص هللا لوسر فصو ىتبا تافصلا : ض.خلا مد تافص نم (ىلاثلا عونااوإ)

 قرتحلا وهو مدتح ةيا تلاثلا و” نيك هنأ: قانلاو كد 1 هنأ : اهدحاف : ا صحا مد مسو

 ةبيرك ةحنار هل نأ : ةسماخلاو . اناليس ليسإ الو قفرب ج رخي هنأ : ةعبارلا .هترارح ةدش نه

 اردو 0 قارخا لاا - ةيداعلا  ةعببطلا: افادت علا تالّضفلا نم هنال كلذو ءءامدلا رئاس فالخ

 م ةيقيقحلا تافصلاىهتافصلاهذهف : رحبلا ءامبدل اهبشت ةرودك هيف لصحتام : ليقوةرجلا ديدش

 ورهف تافصلا هذبم افوصوم ناك مد لكف ةضاحتسالامد نع زيمتي, ضيحلا مد : لاق نم سانلانم
 ايل اي



 0 ةيآلا «ضيحلا نع كنولأسيو» ىلاعت هلوق
 ىنلا لسرأف . نبل نم ةيده هتءاج ءاماقق امهلع بضغ هنأ اننظ ىتح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 امهيلع بضغي مل هنأ انملعف امهاقسف امهيلا سو هيلع هلا ىلص

 : ىرهزأألا لاق . ضافو ليسلا ضاح : لاقي . ليسلا ةغللا ىف ضيحلا لصأ 4 ةللاثلا ةلأسملا)

 ؛ءايلا ىلع واولا لخدت برعلاو « هيلا ليسي ىأ هيلا ضيحي ءاملا نال ءضوح ضوحلل لبق هنمو

 هاو ىينجيإيس اهمال« قازأا حجرا
 دقو : بيغملاو « ليقملاو « تيمملاك. عضوملل ءىحي دق .ءانبلا اذه نإ : لوقنف اذه تفرع اذإ

 قى ىييجاولا: عر انف رجاء ماا زب اسي ساح ءارلاك طر لا اشيا

 . ضخ ضار ليكي لاك »رج ع ثالثا ٍيياوذ ند. لجقلا ناك اذ : .كيكسسلا نأ نع طلقملا

 رسكلاب بهذيهليم اذهو ؛ الاملامكلذ نم ؛ حوتفمردصملاو ؛ 2 مسالا ناف ههاشأو

 لوقت « زاجل مسالاو ردصملا ىف امهرسك وأ اعيمج امهحتق ولو : ردصملا ىلا حتفلابو؛ مسالا ىلا

 ف ةفبجضيخلا طفازفأ كيقري عبملاو ازانللا وو تملا تاق د3 سلما ابل

 ءابداللا نم نب رسسفملارثك أ نأ معاف اذه تبث اذإو « ضيحلا سفتا مسا ًاضيأ وهو « ضيحلا عضوم

 اوه" لضخحلاب ”دازملا تاكا ول د: كلانك ندا هنأ دفع ضيخلا امر يطيح كارلا نا

 ذازملا نوكيو..٠ نيللى ءاسنلا اولزتعاف : هاتعم (ضخلا ىف ءاسنلا |ولرتصاف) هلوذ ناكل سلا

 000 رسلا وف امف اب عاتمتسالا نم ًاعنام هرهاظ نوكيف ء ضيخلا نامز يف ءاددنلا !اولزتعاف

 كلذ نأ مولعمو . ةيآلا ىلإ صيصختلا وأ خسنلا قرطتب لوقلا مزا تباث ريغ علا اذه ناكاملو

 اسنلا اولزتعاف : ةيآلا ىنعم ناكء ضيحلا عضوم ىلع ضخما انلمح اذإ امأ . لصالا فالخ

 : ا ريدقتلا اذه ىلعو . ءاسنلا نه ضيحلا عضوم اولزتعاف : ىنملا نوكيو ؛ ضيحلا عضوم

 ىلع هلمح ناكو ٠ نيينعم نيب اكرتشم ناكاذإ ظفللا نأ مواعملا نمو « صيصخت الو خسن ةيآلا ىلا

 ىذلا' تملا. لع ظفللا "لمح ناف. روذحملا كلذ بجو, ال رخآلا لعو ؛ارودخ جر اننا

 انأعم . ردصملا نيبو عضوملا نيب كرتشم ضيحلا ظفل نأ انملس اذإ اذه « ىلوأ روذحلا بجوي ال

 ردصملا ىف هنم رهشأو رثك أ عضوملا ىف ظفللا اذه لامعتسا نأ 5

 ولو: ىذأ لضيحلا ىلأ.(ىذأ وهز لاف هنأ ضيا قطا نمدارملا نأ. لع ليلذلا ' ل لآ

 فصولا اذه مص امل عضوملا ضيحمنا نم دارملا ناك

 ضيخلا نال اعذب نسا ضيخلاه؛علطتمللا نع وراك نفسا نوك ذأ ريدقتب : انلق

 سفن نوكي ال مسجلاو ؛٠ ضرع وهو . ةصوصخم ةيفيك ىذالاو : صوصخ لا مدلا نع ةرابع



 ةيآلا «ضيحلا نع كنولأسيو» ىلاعت هلوق 5

 ضدحملا : ءاسنلا | وأد 00 ا ضيحْلا بر 2 اشو
 7 هر

 هه #ذ 3 را وار سم 2 م 8 م 2 أد طل 6 6غ م0 02 -< ههنا يا رح 1 ربحا عع

 هللا نأ | هللا مكس مأ ثيح نم نهوتاف نربطت 00 الو

 دل اساس ُُ ه-

 (؟؟> نيرطتمل بحبو و نساوتلا 0

 رهاظ هانعف (نوركذتي مهلعل سانلل هتايآ نيبيو) ىلاعت هلوق امأ

 عباسلا مكحلا

 ىتحنهوبرقت الو ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاذ ىذأ وه لق ضيحلا نع كنولأسيو ل للاعت هلوق

 ىف «نيرهطتمللا بحبو نيباوتلا بحي هللا نا هللا ىرمأ ثيح نم نه 2 اي

 : لئاسم ةنآلا

 لوألا ةثالثلا ركذف  ةلّئسألا نم ةتس عضوملا اذه ىف عمج ىلاعت هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 ىف عقو لوألا ثداوحلا كلت نع ملا وس نأ ببسلاو . واولاب ةريخاألا ةثالثلا ركذو « واولا ريغب

 : أدتبم لاؤس تالاؤسلا كلت نم دحاو لكن آل ء فطعلا فرحي اهف تي ملف ؛ ةقرفتم ل

 نوعمجب : ليقهن اك. كلذا عملا فر ءىجل . دحاو تقو ىف ةريخالا ةثالثلا لئاسملا نع اولأسو
 !/ اد 2 نارا راق" 2 لا وكلا و سما و: رثخ| نع لآ دملا نيب كل

 ؛ ابضيح لاح ةأرملا نع دعابتلا ىف نوغلابي اوناك سوجملاو دوهلا نأ ىور 4 يناثلا ةلأسملاإ)

 مل ةأرملا تضاح اذإ اوناكةيلهاجلا لهأ نأو « ضيحلاب نولابي الو نبنوعماجي اوناك ىراصتلاو

 «سوجلاودوهلالعفك ؛ تييىف اهونك اسيل و . شرفىلعاهوسلا< ملو ؛ اهوبراشي ملو . اهولكاؤي

 0 سان لاقف « نهتوبب نمنهوج رخأف ةيآلا رهاظن نوملسملا ذخأ ةنآلا هذه تلزن ايلف

 1 كيلا لعل تام كلك“ نانلابا نهار ناف: ةلكلف بادلاو ءريدتمم درالا هللا لوسر ان

 اذإ 000 اولزتعت نأ كترمأ امنا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاف. ضيحلا تكله اهانرثأتسا

 لجرلا اذه: اولاق « كلذدوبملا عمس الف. مجاعألا لفك كفويتلا نم نيجارخاب مرمأ لو : نضح

 لوسر ىلإ ريضح نب ديسأو « ريشب نب دابع ءاج مث . هيف انفلاخ الإ انرمأ نم اًئيش عديال نأ ديرب

 هنجو ريغتف © نضيحملاف نبحكتت الفأ هللا لوسراي : الاقو , كلذب هاريخأف « ٍلسو هيلع هللا لص هللا



 7 5 0-2 قفا

 م ةيآلا «ةنجلا ىلإ وعدي هتلاو» ىلاعت هلوق

 ىلإ ىدؤي ام ىلإ نوعدي مهنأ :اهدحأ : اهوجو ةيآلا هذه ليوأت ىف اوركذ مهنأ :هباوجو

 بلاطلاف ةقفاولا بجو» كلذ لو ؛ ةدوملاو ةيحملاو ةفلاآلا ةنظم ةيجوزلا نأ مر نافذ ءرانلا

 هبييح ةقفاو» ببسب مالسالا نع ملسملا لاقتنا ىلا كلذ ىدؤي امبرو٠ ضارعألاو

 ةفلالا ببسب ًارفاك مسملا ريصي نأ لمتحي ايف « نيبناجلا نم لصاح ةبحما لاهتحا : لبق ناف
 كج نال اج الا لضراعت !ذإؤ + هيا و ةفلألا تيس الشم رئاكلا رضي نأ اضيأ لمحل ه2

 زاوجلا لص صأ قبيف ؛ اطقاستي نأ

 ديزمهب ملسملابجوتسيهرفك نع رفاكلا لقتني نأ ريدقتب نآل بناجلا اذهل ناحجرلا ِنا : انلق

 ىلع مادقالاو « ةميظعلا ةبوةعلا بجوتسي همالسإ نع ملسملا لقتتي نأ ردقتو : ةحرد را

 بج ةروصلا هذه لثم ىفو ؛ ميظع ررض هقحلي نأ نيبو , عفن ديزم هقحاي نأ نيب رئاد لمعلا اذه

 قالطالا بناج ىلع عنملا فاج ىلاعت هللا حجر بسلا اذهلف ء ررضلا نع زارتحالا

 كرت ىلا نوعدي مهنأ (را :ا1 ىلا نوغني كئلوأ) ملوق لح نم س انلا ىف نأ «ىناثلا ليوأتلا)

 ليوأتلا اذه نم لئاقلا اذهضرغو , باذعلاو رانا اتحتسا بوجو امك قو « لاثقلاو ةيراخا

 قرفلا رهظف ةلئاذملا "لع اهجوز لمحت ل ةيمدلا نآف' "اه ريغ نينار ةيكاذلا كل اذ 1 و لعل
 لهأ نم دلولا ريصيف . رفكلا ىلارفاكلا هاعد امبر ثدحب ىذلا دلولا نأ (ثلاثلا ليوأتلا)

 دلولا نوكيىت>ةملسملا جيوزتب انرمأ ثيح (ةنجلا ىلإ وعدي هللاو) رانلا ىلا ةوعدلا وه اذهف ؛رانلا

 ةئحللا لهأ نك انكي

 : نال وق هيفف 4 هنذاب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدب هللاوإ) لاعت هل وق اهأ

 ىلإ نوعدي هللا ءادعأ : ليق هن اكف , ةنجلا ىلا نوعدي هللا ءايلوأو ىنعملا نأ (لوالا لوقلا)

 تاكرشملا لو>رودبال نأ لقاعلا لعب حب مرج الف « ةرفغملاو ةنجلا ىلإ نوعدي هللا ءايلوأو « رانلا

 هناحبس هنأ :ىناثلاو .ةرفغملاو ةنجلا ىلا نوعدينمناف تانمؤملاحكتي نأو « ىلاعت هللاءادعأ نه ىتاوللا

 نم نآل (ةرفغملاو ةنجلا ىلا وعدي هللاو ) لاق ءابضعب مرحو اهضعب حابأو ماكحالا هذه نيب امل

 ةرضخملاو هلا قحتسا اي كس

 هريظنو ٠ ةرفغملاو ةنجلا هب قحتسي ىذلا لمعلا هقيفوتوهللا ريسيتب ىندملاف(هنذاب )هلوق امأ

 هلوقو(هللا انذاب الإ تومننأ سنفنل ناكامزو) هلوقو (هللا نذاب الإ قمت نأ ءسف:ل ناك امو) هلوف

 ةرفغملاو : ىأ مفرلاب (هنذاب ةرفغملاو) ن 1 (هللا نذاب الا دنحأ نم هر.نب راض ممامو)

 هريسيتب ةلصاح

 « 5 رخف -940
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 لابجباو لاملا ىف ةنباث تناك ول ةكرشملانأ : ىنعملاو « نسحلا عفنلا وه ريخلا 4 ةيناثلا ةلأسملا))
 قلعتم بسنلاو « لامجاو لاملاو نبدلاب قلعتم نامبالا نآل اهنم زيخ ةنمؤملا ةمآلاف ء بسنلاو

 ندلا ىف قفاوتلا دنءف . دأ لكدنع ءايشاألا فرشأ نيدلا نآلو ايندلا نم ريخ نبدلاو . ايندلاب
 دنعو ؛دالوألاو لاومالا ظفحو ةعاطااو ةحصلا مم ايندلا عفانم لمكتف ؛ةبحلا لمكت

 مهضعإ لاقو « ةأرملا كلت نم ايندلا عفانم نم ءىش لصحي الف ؛ ةبحلا لصحتال نيدلا ىف فالتخالا
 نأ :امهد>أ: نيهجول ريدقتلا اذه ىلإ ةجاحال هنأ لعاو ؛ ةكرشم ةرح نم ريخ ةنمؤم ةيلو دال
 متبعأ ولو: ريدقتلا نآل «ةيرحلا ةفص ىلع لدي (؟كبعأ ولو) هلوق نأ : ىناثلاو . قلطم ظفللا

 (مكتبجعأ ولو) هلوق تحن لخاد كلذ لكف . اهيسن 00

 جوذتلا هل زوجي ؛ ةرحلا لوط ىلع رداقلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نا : ىئنابجلا لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)
 ةكرشملا ةرحلا لوطل دجاولا نأ ىلع تلد ةبآلا نال كلذو « ةفينح ىنأ بهذم وهام ىلع ؛ ةمالاب
 ةبلسملا ةرحلالوطل ادجاو ةلاحنال نوكي ةكرشملا ةرحلا لوطادجاولا نكل « ةمالاب جوزتلا هل زوج
 , حاكذلا ةبهأ ىف هيلا حاتحملا لاملا ردقب تراني ل نامالاو رمكلا ى توافتلا ديس نال

 ىف فيطا لالدتسا اذهو . ةمألا حاكن هل زوحي ةملسملا ةرحلا لوطل دجاولا نوكي نأ ًاعطق مزايف
 دانا هنكمه

 حاكن ةمرح ىضتقي (تاكرشملا اوحكسنتالو)هلوق نأوهو : لاكشإ ةيآلا ف( ةعبارلا ةلأسملا)

 لعفأ ةظفل نآل , ةكرشملاب جوزتلا زاوج ىضتتقي (ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمالو) هلوق مج ؟ةكرشملا

 ةيزم امهدحالل و « ةفصلا ىف ةكراشملا ىضتقت

 « ةرخآلا عفانم ىلع لمتشم ةنمؤملا حاكنو « ايندلا عفانم ىلع لمتشم : ةكرشملا حاكن :انلق

 لا وعلا 1 ؛ ىمظعلا ةيزملا هل ةرخآلا عفن نأ الا« 2 151 لصق ناكرتمي ناعقتلاو

 ملعأ هللاو

 نأو « لكلا هب دارملا نأ انبه فالخ الف (اونم وي ىتح نيكرشملا اوحكسنت الوزإ هلوق امأ

 ةرفكلا عاونأ فالتخا ىلع ةتبلا رفاكسلا نم اهحيوزت لحيال ةنمؤملا

 مدقتام وحن ىلع هيف مالكلاف «كرشم نم ريخ نمؤم ديعلو) هلوقو
 ناتل اسم هيفف (رانلا ىلإ نوعدي كئلوأ ل هلوق امأ

 نانلا للك توعديو ةاحتلا لإ كوعدأ ىلام : هلوق ريظن ةيآلا هذه ( والا ةلأسملا)

 اهلا نوعدي فيكف ءالصأ رانلاب اونمؤي ل امبرو رانلا ىلإ نوعدب فيكف : لق ناف
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 صخأ نيتب.ألا كنيت نم ةدحاو لك نآأل , نيملا كلم ىف نيتخالل نيب عمجا ىف نيتبالا فالخب اذهو

 هيف حيجرتلا ببس لصح ملف ؛ رخآ هجو نم معأو هجو نم ىرخالا نم
 تاكرشملا اوحكنت الو) هلوق نم صخأ (باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحلا و) ائبه هلوق امأ

 حيجرتلا لوصح بجوف . اقلطم (نمؤي ىت>
 (هلمع طبح دقف) ىلاعت هلوقب كسلا امأؤ

 امهنيب قرفلا زوحي ال ملف « ةريثك ماكحأ ىف ةدترملا نيبو.ةيباتكلا نيب انقرف امل انأ : هياوجل

 9؟ محلا اذه ْق اضيأ

 طقس ضراعتلا لمصحخ اذإو « مارح سيل : لاق هنأ هنع انناقن دقق رنع رْثآب كدقلا امأو

 ملعأ هللاو لالدتسالا

 مازتلاو ةدارشلاب رارفالا (نمؤيى>) هأوق نما كارلا نألع لكلا قفتا « ةسماخلا ةلأسملا)

 رارقالادرجم نع درع نامالا أ ىلع ةيآلا هده ةيماركلا كح | [لو دنعو ؛ مالسالا ماكحأ

 تبق « رارقالا انبهمرحتلا ةياغوه ىذلاو ؛ مجرحتلا ةياغ انبه نامبالا لعج ىلاعت هللا نا اولاقو

 : هوجوب بهذملا اذه داسف ىلع انباتحأ جتحاو « رارقالا نع ةرابع عرشلا فرع ناميالا نأ

 نغ ةرابع نامبالا نأ (بدغلاب نونمؤي نيذلا) هلوق ريسفت ىف ةريثكلا لئالدلاب انيب انأ : اهدحأ

 (نينمؤمب مهامو رخآلامويلابو هللاب انمآلوقي نمسانلانمو) ىلاعت هلوق : اهناثو . باقلاب قيدصتلا

 هلوق : امملاثو . ابذك (نينمؤم مامو) ىلاعت هلوق ناكل رارقالا درجم نع ةرابع نامالا ناكولو

 ل لق) هلوق ناكل رارقالا درجم نع ةرابع نامبالا ناكولو (اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق)

 عالطالا نكمي ال باقلا ىف ىذلا قيدصتلا نآب ةيآلا هذبب مبكسمت نع اوباجأ مث . ابذك (اونمؤت

 بلقلاب قيدصتلا ماقم ناسللاب رارقالا ريقأف هنلع

 جوزت نم هيلعاوناكاملل ةخسان ةيآلا هذه : لق هنأ نسحلا نع لقن (ةسداسلا ةلأسملا)

 ليبس ىلع ناكنإتاكرشملا حاكن ىلعنيمدقم ةيالا هذهلوزن لبق مهنوك : ىضاقلا لاق ؛ تاكرشملا

 خسانلا نأ هقفلا لوصأ ىف تبث هنأل  ةخسان اهنأب ةيآلا هذه فصو عنتما عرشلا لبق نمال ةداعلا

 ةيآلا هذه لوزن لبق ةكرشملا حاكن زاوج ناكنإ امأ ؛ نيبعرش نيدكح انوكي نأ بحي خوسنملاو

 ةخسان ةيآلا هذه تناك عرشلا لبق نم انباث

 لئاسم هيفق ( متبعأ ولو هك نم ريدع ةنم ٌوم ةمالو) ىلاعت هلوق ام

 مسقلا مال هبشت ديكوتلا ةدافإ ىف (ةمألو) هلوق ىف ماللا : ملسم وبأ لاق «ىلوألا ةلأسملا)
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 بجوف . رهاظلا ف الخ خسنلاو صيصختلاو ؛ ةيباتكسلاحاكن مجرحتف حيرص (نمؤي ىتح تاكرشملا
 ةيالا رخآ ىف لاق ىلاعت هناأل كلذو : هان رك ذام ديك أت ىلع لديام ةبآلا ىفو : اولاق مث ؛ هيلا ريصملا

 كلذنأ رهاظلاف ركحلل ًابسانمفصولان اكو : كلا بيقع رك ذاذإف صولاو (رانلا لإن وعدي كئلوأ)
 رانلا ىلإ نوعدي نينا تاكرشملا حاكن مكيلع تمرح : لاق ىلاعت هن اكف ملا كإذل ةلع فصولا

 ةمرحم اهنوكب عطقلا بجوف ؛ ةيباتكلا ىف ةماق ةلعلا هذهو

 « ليلحتلا ةيآو مبرحتلا ةيآ التف ةلأسملا هذه نع لس رمع نا نأ : مهل (ةيناثلا ةجحلاو)

 ةمرلا ليلدو لحلا ليلد ضراعت ايلف ؛ ةمرلا عاضبألا ىف لصالا نأ لالدتسالا هجوو
 كلم يف نيتخالا نيب عمجا نع نامْثع لئس امل قيرطلا اذمو ٠ لصاللا - ءاقب بج وف , اطقاست

 ٠ هانركذ ىذلا ببسال مجرحتلاب كلذ دنع متكحل :ةيآ امهتمرحو ةيآ امهتلحأ : لاقتف «نيهلا

 انره زحف

 . ارم مرن نِساِع نا نع هريسفت ىف ىربطلا ريرج 000000“

 كلذك ناكاذإو (هلمع طبح دف نامبالاب رفكي نمو) ىلاعت هلوقب جتحاو ؛ تانمؤملا الإ ءاسنلا

 الع دقعلا داربإ زوجال هنأ ىف ةدترملاك تناك

 بضفف ؛ ةينارصن ةفيذحو ؛ ةيدرم حكن ةحلط نأ ىكح : رمع رثأب كسقلا (ةءبارلا ةجحلا)

 نإ : لاف « بضغت الف نينمؤملا نيمأ اي قلطن نحن ::الاقف.. اديدنش ابضغ امبملع هنغ هللا ىضر ربع

 .كنم نهعزتنأ نكلو ؛ نهحاكن لح دقف نهقالط لح

 مسا تحت لخديال ىتارصنلاو ىدوييلا : لاق نم تاب اناو ا كنجلمل نع نا ل رتألا فاجأ

 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو) ىلاعت هلوق نا : لاق كلذ لس نمو . طقاس هنع لاكشالاف . كرشملا

 هلوق انلعج ؛ تلاز مث تتبث ةمرحلا هذه نأ ةياورلا تح ناف « ةبآلا هذه ند نحل (كادعلا

 فالخ صيصختلاو خسنلا نأ بابلا ىفامىصقأ . ًاصصخمانلعج تبت ملناو . ًاخسان (تانصحماو)

 1 11 ا صل تحلو ىرزطلا اذ الإ نيشالا نيب قيفاوتلا لإ لييسال ناكاتمل هنأ اللا + كضأللا

 « ةيباتكلا ىف مْاق ىنملا اذهو «رانلا ىلإ وعدت اهنآل ناكامنا ةينثولا حاكن ميرحت نأ ًايناث هلوق

 ىلع هلمحت اهنا مث  اهيحي جوزلا لعلف . ةبصانملاو ةفلاخلاب ة ل امني قرفا':انلق

 , ةنكسملاو ةلذلاب ةيضار ةروهق» اهنآل ؛ ةيمذلا ىف دوج وم ريغ ىنعملا اذهو « نيملسملا عم ةلتاقملا

 . اتضراحت دق ليلحتلاو محرحتلا ةيآ نا اثلاث هلوق امأ . ةلتاقملا ىلإ حاكنلا كلذ لوصح ىضي الف

 ميرحتلا ةيآ ىلع ةمدق: م نوكت نأ تح وذ ؛ عامجالاب ةر 2 هكا لياحتلا أ 5 : لوعتف



 31 , ةيآلا «تاكرشملا او>كتت الوو ىلاعت هلوق

 نيذلاو « ناثوالا نم ًائيمث دبعي ناك امو « فيلكتلاو ةثعبلا ًاركتم ناك مرج الف : ةمايقلاو ثعبلل

 اوناك لب ٠ ملاعلا ريبدتو قلخلا ىف هللا ءاكرش اهنا : نولوقي اوناكنم مبيف ناثوآلا نودبعي اوناك

 ىفهلسيلهنأ ودحاوولاعلا هلإنأب نيرقم اوناك مهنمنيرثك آلا نأ تبتفهتلادنعان زاعفشءال د :نولوقي

 سيل رفاكلا عك رشملا مسا عوقو نأر بظاذهتبث اذا ريظنوكيرشوهريبدتو ملاعلا قاخ ىفنيعم ةيملالا

 كلذك ناك 1313 , اهارتغ و ةاكرلااو "ةالضلاك طرقا ءاتإلا نم لب ةياؤدللا ال

 قيفوتلا هللابو ةلأسملا هذه ىف مالكلا ةلمج اذهف ٠ مسالا اذه تحت رفاك ل كجاردنا بجو

 هلوق نا : اولاق ناثوآلا ةدبع الإ لوانتي ال كرشملا مسا نا : اولاق نيذلا ( ةعبارلا ةلأسملا)

 لوانتي كرشملا مسا نا : اولاق نيذلا امأ ؛ةينثولا حاكسن نع ىبن (تاكرشملا اوحكسنت الو) ىلاعت

 ةرفاكلا حاكن زوجنال هنأ ىلع لدي (تاكرشملا او-كنت الو) ىلاعتهلوق رهاظ : اولاق رافكلا عيمج

 نم نورثك آلاف اوفلتخا لوقلا اذه نولئاقلا مث ؛الوأ باتكلا لهأ نم تناك ءاوس ؛ الصأ

 وهوىداسحلاو ةيفنحلا نب دمحو رمع نبا نعو . ةيباتكلاب جوزتي نأ لجرال زوحب هنا اولاق ةمئآلا

 نذلا نم تانضحملاو)ةدئاملا ةروس 10 4 روبمجا ةجح . مارح كلذ نأ ةيديزلا ةمئالا دحأ

 طق ءىث اهنم خسني مل ةتباث اهلك ةدئاملا ةروسو (باتكلا ارت

 9 تانلكلا 5 م نك نأ كحل 1 قم :هنف دال نك َ نأ زوحجبال 0 : ليق ناف

 نه هيف لخدي اذهو ٠ تانمؤملا نم تانصحلا لحأال وأ ىلاعت هنأ لبق نم حصيال اذه : انلق

 ازتوأ نذلا قط)-هلوق نال: نمالا لوأ نم. نانماإلا لع نك نمو < رفكتلا كني نتف ١

 نأ ىورام كلذ زاوج ىلع لدب امتو ٠ ةحابالا لاخ ىف ففصولا اذه لوصح ديفي (باتكلا :

 ناكف . كلذ ىلع راكنإ مهنم دحأ نم ربظ امو : تايباتكحلاب نوجوزتي اوناك ةباحصلا

 زاوجلا ىلع اعامجإ اذه

 :.هللا تنكف' :ءايليش لخانأ :رثع هيلإ بدكفف/ا لذنا 0 أ ةيدووب جوزت ةفيذح نأ لقن

 يىتكلواال* لاه ؟ مازح ابناعألا

 لهأ ءاسن جوزتا» ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نعو

 يول اي دبع ىوراموهو : روهششملا ربخلا اضيأ هيلع لديو «انءاسن نوجوزتيالو باتكلا

 مهئاسن ىحك ان ريغ, باتكلا لهأ ةنسمب- اونسو» 0 و ةالصلا هياء هنأهنع هللا ىضر

 نولئاقلا جتحاو : ًاثبع ءانثتسالا اذه ناكل ًازئاجمهئاسن حاكن نكي ملولو 0 ىلك !الو

 اندكت ا هل وقف ؛.هانينام ىلع ةساتك كلا لوا ذب 5 0 نأ اهو ا رومأب 0 ر بال أ
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 هللا نع اهرودص نيركنم اوناكو ؛ رشبلا ةردق نع ةجراخ تناكهدي ىلع ترهظ ىتلا تازجعملا

 نم تلصحو رحس اهنا : اف نولوقي اوناك منال ؛ نيطايشلاو نجلا ىلإ اهنوفيضي اوناك لب“. ىلاعت

 ةردق نع ةجراخلا ءايشالا هذه قلخ ىف هناحبس هلل اكيرش اوتبثأ دق موقلاف . نيطايشلاو نجلا

 ءايشالا هذهقاخ ىلح ًارداق ناك نم الا هلالل ىنعم ال هناأل نيكرشم مهن وكب عطقلا بجوف ؛ رشبلا

 هيلع هللا لص دم دي ىلع رهظ ام نأ ىدوهلا مس اذإ اذه مزاي اما : لاقف ىضاقلا ضرتعاو

 امأ اكرشثم ناكىلاعت هللا ريغ ىلإ هفاضأ اذإ كلذ دنعف « رشبلا ةردق نع ةجراخلا رومألا نم ملسو

 , هيلع ادايعلا ز دق ام سنج نم ملسو هيلع هللا ىلص دم دي ىلع رهظ ام نأ معزو كلذ ركنأ اذإ

 ىلاعت هللا ريغ ىلإ كلذ ةفاضإ ببسب اكرشم نوكي نأ مزاي مل
 رابتعالا امنا ءالمأ رشبلارودقمنعةجراخ تارجعملا كلتنأ هرارقاب رابتعاال هنأ :باوجلاو

 « اكرشم ناكىلاعتهتلا ريغ ىلا كلذ بسن نف « رشبلا ةردق نع جراخ زجعملا كلذ نأ ىلع لدي

 ناويحلا قلخ دنسأ مث ءرشبلا رودقم سنج نم ةايحلاو مسجلا قلخ نا : لاق ول اناسنا نأ اك

 ىدوريلا نأ ىلع لديام عومب اذهف ؛ انهه اذكف . اكرشم ناكبك اوكلاو كالفألا ىلا تابنلاو

 باتكلا لهأ نيب لصف ىلاعت هللا نأب هابأ نم جتحاو ؛ كرشملا مسا تحت نالخدي ىنارصنلاو

 هنأ انلق امنإو ؛ كرشملا مسا تحت نولخ ديال باتكلا لهأ نأ لعل دي كلذوءركذلا ىف نيكر شلانيب و

 (اوكرشأنيذلاو سوجماوىراصنلا و نيئباصلاو اوداهنيذل او اونمآ نيذلا نإ)ىلاعت هلوقل لصف ىلاعت

 لهأن ماو رفكن يذلا نكي مل)لاقو(نيكرشملا الو باتكلالهأ نم اورفك نيذلادويام) ًاضيأ لاقو

 رياغتلا بجوي كلذو:رخآلا لعامهدحأ فطعو نيخسقلا نيب لصف تاي.ال هذه نف(نيك رشملاو باتكلا

 هلوقبو (حوننمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ ذاو ) ىلاعتهلوقب لكشم اذه نأ :باوجلاو

 امهينت ركذلاب صخ امتا اولاق ناف (لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناكنم) ىلاعت

 هذه ىف ناثوأألا ةدبع صخ امإ اضيأ انههف : انلق ء روكذملا فصولا كلذ ىف ةجردلا لاو ىلع

 نأ ملعا مث ةلأملا هذه ىفامةلمج اذهف ء رفكلا اذه ىف مهتجرد لاك ىلع ابنت مسالا اذهب تايآلا

 عوقو : موق لاقف نيلوق ىلع اوفلتخا كرشملا مسا تحت نوجردني ىراصنلاو دوهلا نأب نيلئاقلا

 ىضاقلاو ىتابجلا لاقوءكرشلاب نولئاقىراصنلاو دوبملانأ انيب امل ةغللا ثيح نم مهملع مسالا اذه

 ةالصلاهيلعلوسرلا نع لقنلا رتاوتدق هنأب كلذ ىلع اجتحاو « ةيعرشلا ءامسأألا ةلبج نم مسالا: اذه

 هال | الملا تل ا ن2 رافكتلا ىفاأك دقوا( كرشملاب انذاك ناكنم لك عسي ناكمنأ ماللاو

 اركتمةثعبلادنع ناكن م مهيف ناكدقو : كيرشلا دوجو ىف اكاش ناكوأ ؛ هدوجو ىف اكاش ناكوأ



 04 ةيآلا «تاكرشملا اوحكتت الود ىلاعت هلوق
 اهجوزت هنأ اودارأ : ةنالف نالف مكن : اولاق اذاف « سابتلالا لصحيال ىتح افيطل اقرف لامعتسالا
 مكن هنأ ركذ اذإ هنآل « ةعماجما ريغ اوديري ل . هتجوز وأ هتأرءا حكن:اولاقاذإو ؛ املع دقعو

 قام مامت اذهف . ةعماجلا ريغ ةملكلا لمتحت لف ؛دقعلا ركذ نع ىنغتسا دقف هتجوز وأ هتأرما

 ىأ ةيآلا هذه ىف (اوحكتالو) هلوق نم دارملا نأ ىلع نورسفملا عمجأو ؛ ثحباا نم ظفللا اذه

 حاكنلا دقع نيماع اودقعتال

 « باتكلا لهأ نم رافكلا لوانتي له «كرشملا» ظفل نأ ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا) .

 لهأنم رافكلا هيف جردني «كرشملا» ظفل نأ ىلع ءاملءا نم نورثك لاو : كلذ مهضعب ركنأف

 تلاقو هللا نبا ريزعدومملا تلاقو)ىلاعت هلوق : اهدحأ : هوجو هيلعل ديو : راتخلا وهو باتكلا

 نأ ىف ةعرص ةبآلا هذهو (نوكرشي امع هناحبس) ةيالا ريخآ ىف لاقم“ (هللا نبا حيسملا ىراصنلا

 كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ)ىلاعت هلوق : اهناثو . كرشم ىنارصنلاو ىدوولا

 ىدوبيلا رفك ناكولف ةلملا ىف ىلاعتهللا هرفغي دقكرشااىوسام نأ ىلع ةيآلا هذه تلد (ءاشي نمل

 كلذ ناك !للو ؛ ةلمجا ىف ىلاعت هللا رفغي نأ ةيآلا هذه ئضتقم بجول كرشب نبيل نارصتلاو

 اذهف (ةثالث ثلاثهتلا نا اولاق نيذلا رفك دقا) ىلاعتهلوق : اهتلاثو . كرش امهرفك نأ انيلع الطاب

 لواألاو: ةثالث تاوذ دوجو مداقتعال وأ :هثالث تافض هوجو مداقتعال نوكي نأ امإ كيلا
 تناك اذاو .ايح هنوك نمو أرداق هنوك نم موبفملا ريغ املاع ىلاعت هنوك نم موبفملا نال : لطاب

 فار وزنض نم ثالث تافض' تانثاب كولا "قلك ]ع (قارتغدلا نا ديال سالف كري را

 اما ىلاعت هنأ اندلع كلذ لطب املو . كلذ ببسي ىراصنلا ريفكست نكي فيكف : مالسالا نيد

 ىف لحي نأ ةملكلا مونقأ ىف اوزوج مهناذ كلذلو . ةلقتسم ةميدق ةثالث اتاوذ اوتبثأ مهنا مر فك

 ميناقالاب مثدنع ة 0 ءاماللا ذه نأ الازلو مرد يف لحب نأ ةليحلا وقأ قلوزوجو؛ ع

 تايثاب نولئاق مبمأ تينف ؛ تاذ ىلإ تاذ نم لاقتتالا املع اوزوج امل ءاهسفنأب ةمئاق تاوذ

 تي اذاو :«نيكر شم اوناكف : ةهلالا تايثأب لوقو :كرش اذهو ةلزأ ةمدق سفنلاب ةمئاق تاوذ

 :ابعفار و. قرفلاب لئاقاال هنأ ةرؤرض:كلذك ىدوملا نوك نأ تِجوذ كارشلا مسأ تحن مطوخد
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 هالسال أ ىلإ مهعدافني رسل ند أددع تيقل اذإ : لاقو اريمآرغأ مالسلاو ةالصاإهم اع أ | 25 5

 مهنم لبقاف كوباجأ مه ناف ؛ ةمذلا دةعو ةيزجلا ىلإ مبعداف اوبأ ناو . مهنم لبقاف كوباجأ ناف

 . كريملاب نمشي يذلا نأ ىلع كفف ك ]هللا  ةقادلا كقعو ةيرملا دنا لذي نم مس . مهلع فكو

 كلت نا ثيح نم ؛ كرشم وهف هتلاسر لحج نم 00 لاقف | ضال ل هل 3 عم اهيصاخو



 لا

 ةيآلا «تاكرشملا اوحكتت الو» لاعت هلوق ه/

 نم عنمي مالسالا نأ اهفرعف . ةولخلا تسقلاف ؛ مالسالا دنع هنع تضرعأ ؛ ةيلهاجلا ىف هل ةليلخ

 ىلإ فرصنا املف ءاهب جوزتي مث ملسو هيلع هللا لص لوسرلا نذأتسي نأ اهدعو مث ؛ كلذ

 لزنأف اهب جوزتلا هل لحب له ا هو انتم قا كرا ان قزف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 هنا : هللا همحر ىعفاشلا باعحأ رثك أ لاقف , حاك.لا ظفل ىف سانلا فلتخا (ةيناثلا ةلأسملال

 ىلوب الإ حاكن ال» مالسااو ةالصاا هياع هلوق : اهدحأ : هوجوب هيلع اوجتحاو « دقعلا ىف يق

 ”ةطولا ذل دقعلا وه دوهشلاو ىلولا ىلع فقوتملاو ؛ دوهشااو ىلولا ىلغ حاكنا| فقو «دوهشو

 نأ لع ثيدخحلا لو «حافس نم دلوأ لو حاكن نم تدلو» مالسااو ةالصلا هيلع هلوق : اك

 ءطوال امسا حاكنلا ناكولف  ءطولا ىلع لمتشم حافسلا نأ مولعو : حافسلل لباقملاك حاكنلا

 نم 0 ِء ىماياألا اودكن آو) ىلاعت هلوق : اثلاُ "و حافسلل الباقم حاكسش || نو" " عنتمال

 نقع الا لوق اهعبارو 4 دقعلا ىلعالإ هلم م الل « ازدكتأو - نأ كك الو )مث ؛امإو مدابع

 طيسبلا ىف ىدحاولا هدشنأ

 الهاتاوأ ندكساف, مارت كيلع .- اه نإ ةزراجأ ؛نم ' نيزقت الف

 ىلع ام راقم ىنعي «ةراج نرقت ال» لاق هنا ء دقعلاب رماللا الإ لمتح ال «نديكناف» هلوقو

 ىنأ باحصأ نم روهمجلا لاقو ءءاسنلا بنجتو محأتف الاو ء ج وزتو دقعاف ؛ مرحي ىذلا قيرطلا

 دعب نمل لخي الفابقلط ناف) ىلاعت هلوق . اهدحأ: هوج وب هياع اوجتحاو 2 ءطولا قى ةقضح هنأ ةفينح

 دقعلا وه سيل ةمر1اهذههبىرتنت ىذلا حاكنااو: حاكناا ةياغىلإدتم لحلاىفن (هريغاجوز حيكنت ىتح

 دارملا نوكي نأ بجوف «كتليسع قوذيو هتليسع قوذت ىتحال» مالسلاو ةالضلا هيلع هلوق ليلدب

 «نوعلم ةميهلا ميك انو نوعلم ديلا مك اند مالسلاو ةالصلا هسلع هلوق 2 اهناثو. ءطولا وه هنم

 ميكن : لاقي ءءطولاو مضلا نع ةرابع ةغللا ىف حاكتلا نأ : امثلاث و : دقعلا مدع عم حاكتا و

 :رعاشلالاقو « ىرتسف ارفلا انحكت أ لثملا فو « هنيع ساعنلا حمكتو ءاهيلا لصو اذا ضرألا راملا

 ارقبلاةلجدىطشبنيحك انااو مهءاسن ربط ىلع نيكراتلا

 النجلاو لهسلا كيلا فت رثعت ةلمعي فخاهاصح مص تحكنأ ىنتملالاقو

 سانلا نمو « هياع هلم بجوف . دقعلا ىف هنم مثأ ةرشابملا ىف ءطولاو مضلا ىنعم نأ مولعمو '

 أذها لاطتسا الا اجب طال فلا نمو دبل عزان عاجلا : لاق ٠ نم

 ىف برعلا تقرف :لاقق . ةأرملا ميكن : طوق نع ىلع ايأا تل أتم جلال لاق اعيمج .اهلفا ظفللا



 ةأ/ ةيأآلا «تاكرخلا و 1 الور لا هلوق

 - 5 ها قم ترك" تارا قل 5227 هه

 ةد رشم ,ه . ريح ةنمؤم ةمألو نمو ىح تاكرشما اوحكت لَو

 1 هم نس مائها مل هه توعد 3 0

 رت سس 0 اونمؤيى ٍ- نيكرش 51 | وحكمت الو م ك-_ةحجاولو

 هاب ةَرفتكاَو هنا لإ وُعدْيهلاَوراللا لإ توُعدَبكئلوأ مكب وك
 را ا ل

 رزقا دق سس 6 رش نس م

 «؟١1> و ل / ملل سانلل هتايآ ن نيدو

 اذه نأب بحي نأ ماظنللو (مكتنعأل هللا ءاش ولو) لوي نأ زاجا» تانعالا ىلع ةردقلاب هفصو

 ملعأ هللاو « ىلاعت هقح ىف توبثلا ةنكمت ةئيشملا هذه نأب متلَق لف ؛ تانعالا ةئيشم ىلع قاعم

 متبعأ ولو ار نم 30 ةنئمؤم ةماأللو نمو ىد كاكرشألا] 56 الو) ىلاعت هلوق

 ىلإ نوعدي كئلوأ مكبعأ ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو

 (نوركذتي ميلعل سانلل هتايآ نيبيو هنذاب ةرفغملاو ةنجلا ىلا وعدي هللاو رانلا

 نهاوج ونتالل أ نانا مضي ءىرقو (رفاوكلا مصعب اوكسمالو) هلوقريظن ةبآلا هذه نأ معا

 نهنوجوز.ال ةءارقلا هده ىلعو

 . مدقت امب قلعتم وه وأ. عرشو مكح ءادتبا ةيآلا هذه نأ ىف اوفلتخا نيرسفملا نأ ملعاو

 ةصقب قاعتم وه لب : ملسم وأ لاقو ؛ مرحبو لح ام نايب ىف عرش ءادتبا هنأ ىلع نورثك الاف

 ثعبي ام هيلع فطع حاكنلا ةطاا دارأو (مكناوخاف مهوطلات ناو) لاق امل ىلاعت هناف : ىهاتيلا

 ةمأ نأ نيبو ؛ تاكرشملا ىف ةبغرلا نم نوطاعتي اوناك ام ىلوأ كلذ نأو : ىماتيلا ىف ةغارلا لغ

 جوزتلا لعشعبيام ىلع كلذب لديل « ايف ةبغرلا ىضتقي اهف ةياهنلا تغلب نا 1 ةاشم نع رخال ١

 حالص و مبح الص ىف رظنلا نم 4 لجأ ا ةيعاد كلذن وكمل عولباادنع ماتيالا خوزت ىللعو 5 ىماتيلاب

 لئاسم ةيآلا ىف مث . فاتخم ال ةيآلا مك نيبجولا ىلعو « ملاومأ

 ًافيلح دئرمىأن ب دثرم ثعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سابع نبا نع ىور (ىوألا ةلأسملا)

 قانع احل لاقي هنأ رمأ هتءاج همودق دنعف . ًارس اهب نيملدسملا نم اسانأ ج رخيل « ةكم ىلإ مشاه ىنبل

 «05-رخف /ود



 م ل يوكل

 ٠ ةيآلا «مكتنعال هللا ءاش ولو» ىلاعت هلوق هك

 انأو ٠ لفكتملا كلذ انأف . هحلاصمب لفكتي دحأ هل. نكي مل امل : لاق ىلاعت هن اكف « اهيعارب دحأ
 ءهلامب عافتتالا هبيسإ هل زوحب ام مب لآ رم نم م ىلي ىذلا حلصملا ملعي هللاو : ليقو ؛ هيلول للاطملا

 اولوانتتنأ اوقتاف « هلام للا يندرج ديلا رمأ حالصا نم 5 ال ىذلا دسفملا ملعيو

 مهلامل مكتم حالصا ريغ نم اي ميّيلا لام نم

 : لئاسم هيفف ( مكتنعال هلا ءاش ولو ىلاعت هلوق امأ

 هعقوأ اذإ انالف نالف تنعأ : لاقي « قاطت ال ةقشم ىلع للا «تانعالا» (ىلوألا ةلأسملاا
 رسكتا اذإ روبجلا ,ظعلا تنعو  هلاؤسف هيلع سبل اذإ اتنعت هتنعتو ؛ هنم جورخلا عيطتسيال اهف

 ةقشملانء(تنعلا» لصأو ربجلا لحل
 ىلاعتهلوقهنمو 3 ادودكةقاش تناك اذإت ونعةمكأو 0

 هياعزي زع)

 ارطالا وهو تع ثلطو لغ ددق ىأ لاؤئشلا ف ىتنعأ : لاقيو « مكيلعق شام هيلعدي دش ىأ( متنعام

 : ءاظعا لاق ) اقيره لاتنلا:لاؤوهأل نم متبصأ ان ا اشا تا ط را لاف عورتا امو

 لاقو « مهتطلاخم ىف مكيلع مألا قيضلو . كسفنأ ىلع ملخدأ مي ةقشملا كيلع لخدأل هللا ءاش ولو

 مكيلع دتشيام مكفلكل هللا ءامش ولو :جاجزلا

 دبعلا فلكي مل ىلاعت هنأ ىلع لدت اهنا : لاقف : ةيآلا هذه ىتابجلا جتحا (ةيناثلا ةلأسملا)

 تانعالا لعفي مل ىلاعت هنأ ىلع لدي (مكدنعال هللا ءاش ولو) هلوق نآل ءهيلع ردقيالام

 داس دك واجب دق ناكلل هيلع دبعلا دلفي البام فلكم ناكولو ::تيلكتلا ىف قضلاو

 قيضلا دحو

 مهسفتأ اولأس مث , هريغ ءافتنال ءىثلا 00 «ول» ةملكنأ لالدتسالا اذه هجو نأ ملعاو

 ؛ببسلا صوصخم ال ظفالا مومعب رابتعالا نأب هنع اوباجأو ؛ 2 ق> ىف تدرو ةبآلا هذه نأب

 راتخي نميف ملوق وه اذه نال ؛ حالصالا ةردق هيف ىلاعت لعفي ال دق ميتيلا اذه ىلوف آضأو

 هللا ءاش ولو) ةصاخ هيف لبا علا لوقي 4توأ زوج فيكف 00 :؛ حالصالا فاالخ

 نميفالإ حصيال تانعالاف اضيأو ؛ هلعف ىلإ هل ليبس الو هيلع ردقيال امب هفاك هنأ عم 5

 ىلولا مصخلا دنعو , هيف حصيال كلذفةتبلا نكمتي ال نم امأف « قيضيو هيلع قششيف ءىثلا نم نأ

 قلاع نأ حصي ال داسفلا ىلع ردقي ملاذإو « داسفلا لعف هنكميال هناف حالصلا راتخا اذإ

 (متتعال هللا ءاش ولو)

 لعأ هللاو « ىعادلاو ملعلا ةلأسمب ةضراعملا : هنع باوجلاو

 عنتماولهناآل ؛ لدعلا فالخ ىلع رداق ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب ىعكسلا جيتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)



 نسال كنز ل "ل ا ب ا
 16 0 0 / ١

 هو ةيآلا «حلصملا قم كس ملعب هللاو» للك هلوق 1

 . هلام نم لكأي مل ًاينغ ميقلا ناك اذإ : لاق نم مهنمو ؛ اريقف وأ امنغ ميقلا ناك ءاوس . كلذ

 هلوقب هيلد اوجتحاو ؛زوحي ال بجاولا لمعلا بع ةرجاآلا بلطو . هيلع ضرف كلذ نال
 راق اب هيلا ناكنإ امأو (ْقورعملاب لكأيلف ًاريقق ناك نمو تففعتسيلف ًاينغ ناك نمو لاعت

 ىضر رمس نع ىورو « مهتيأأ نم هللحت رسوب ل ناف؛ رسيأ اذإ هدربو  ةجاحلا ردقب لكأب هنا

 « تففعتسا تينختسسا نإ : متيلا ىلو ةلزنمب ىلاعت هللا لام نم ىسفن تل نأ : لاق هنأ 'هنع هللا

 فورعملاب لكأو ًاريقف ناكاذإ هنأ دهاجم نعو . تيضق مث فورعملاب اضرق تلكأ ترآتفا نإو

 هماع ءاضق الف

 ليبس ىلع مبسفتأ لاومأب ىئاتيلا لاومأ اوطلخي نا ةيآلا ىنعم نوكي نأ (ثلاثلا لوقلاإل

 ىصلل ةطيغلاو ةحلصملا تاهج ةياعر طرشب ةكرشلا

 ون ىلع ؛ حاكنا ىف ةرهاصملا طاخلاب دارملا نأ : ملسم ىنأ رايتخا وهو (عبارلا لوقلاو)

 ىف" كلتوتفتسي و لئاق“ نم رغ“ هلاوقو (اوخكتناف :ىاتيلا ى ران لاك كرا متفخ نإو) هلوق

 ىلع حجار لوقلا اذهو لاق (ءاسنلا ىماتي ىف باتكلا ىف يلع لق اهو نيف كيتفي هللا لق ءاسنلا

 ةكرشلانأ : اهيناثو . هلا طاخةكرشاو : هسفن ميتيلل طاخ لوقاناذه نأ:اهدحأ : هوجو نه هريغ

 ىف لخدي مل مهنم تانبلا يوزنو : حاكنلا ةهج نم طلخلاو (ريخ محل حالصا لق) هلوق ىف ةلخاد

 داما نأ لعدن (مكاونخاف) ىلاعت هلوق نأ : امثلاثو . برقأ طاخلا اذه ىلع مالكلا لمخ : كلذ

 حالص ىرحت, نأ بجول نيملسملا دالوأ نمنكي ملول مينيلا نال ؛ طلخلانم عونلا اذه وه طلخلاب

 نم رخآ عون ىلإ (؟كناوخاف) هلوقب ةراشالا نوكت نأ بجوف « اباسم ناكاذإ هارحتي اي هلاومأ

 ىتعملا ناكف (نِمؤي ىح تاكرشملا اوحكتت الو) يالا هذه دعت لاق ىلاعت هلأ : اهعيارو ١ ةظلاخخا

 نأ ىغبني نيذلا مبف « مالسالاب ناوخا ككل مه نيذلا ىماتيلا ىف ىه امتإ اهلا بودنملا ةطلاخلا نأ

 . كلذ اولعفت الف تاكرشملا نم مبتيلا ناكناف « ةفلآلا ديك أتل مودك انت

 اب اخ. ن6 هنسررولاو + ناقل نا مكاوخإ مبف ىأ (مكاوخاف) هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 . نوطلاخت مكتاوخاف علا

 ملعي : ليقو . امل حاصملا نم محهلاو مال دسفملا : ليقف «حلصملا نم دسفملا ملعي هتلاوإ هلوق امأ

 مكسفنأ نم م”ربظأ اذإ كنا : ىنعي ؛ حلصملا نم حاكنلاب ملام ىف عمطلاو داسفالا داو نم رايق

 ؟رئامض ىلع علطمهللاف ؛ رخآ اضرغهنم مدارم ناكلب مكب ولق ىف كلذ اوديرت مل اذاف حالصالا ةدارا

 هل سيلو « هسفنل ةطرغاا ةباعر هنكمال ميلا أ يا ميظع ديدهت اذهو ٠ م ولق ىف امي ملاع



 ةيالا «ريخ مه حالصإ لقو» ىلاعت هلوق نخل

 مالكلا اذه : ىضاقتا لاق : اهدحأ : هوجو هيف (ريخ محل حالصإ لق) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 لضفوبدأو لع ىلع أشني يكل « امهريغو , بيدأتلاو « موقتلاب يتيلا طاصمح الص ىف رظنلا عمجي

 ىك هلام حالصا اضيأ هيف لخديو ؛ ةراجتلاب هلاح حالصا نم هيف اريثأت مظعأ عنصلا اذه نآل

 8 00 ىماتيلا اونآو) ىلاعت هلوق ىنعم أضيأ هيف لخديو « ةراجتلا ةهج نم ةقفنلا هلكأت ال

 سره هل ريخ لمعلا اذه ىأ ؛ لفكتملا لاح لوانتي (ريخ) هلوق ىعمو (بيطلا: ثيبخلا 2

 ثيح نم ىبآيلل ريخ لمعلا اذه 71 ًاضيأ مينيلا لاح لوانتي و « مهتيلا قح ىف ًارضقه نوكي نأ

 / ولاو مهتيلا قع مج ةعماج ةملكلا هذهف ؛ هلام حالصو . هسفن حالص نمضتي هنأ

 مهام نود مهسفنأ ريبدت الإ لوانتيال (ريخ مل حالصإ لق) هلوق ر هاظ : لبق ناف

 عنتميالف ؛ هل احالصإ نوكي ةدايزلاوةيمنتلاب هلام حالصإ ىلإ ىدؤي ام نآل كلذك سل :انلق

 : لاقنم لوق : اهناثو . عضوملا اذهىف ةروكذملالاوقألا نسحأ لوقلا اذهو . رهاظلا تحن هلوخد

 .هل ًارجأ ظعأو لولل ريخ ةرجأ الو ضوع ريغ نه مهلاومأ حالصإ ىنعي ؛ ىلولا ىلإ دئاع ربخلا
 مهنع درفتلا نم مهل ربخ حالصالاب مهتطلاخم كل « ميتيلا ىلإ ًادئاعارتلا ناوكي نأ : كلاثلاو

 نود تاهجلا ضعبب هصيصختف ؛ قاطم ظفالا نآل  ىلوأ لوآلا لوقلاو ؛ مهتطلاخخ نع ضارعالاو

 ٠ ىلولا ىلإ ةدئاعلا تاريخلا ىلع هلمح بجوف  زئاج ريغ وهو ؛ حج لع ريغ نم حبيج رث « ضعبلا

 حلاصملا تابج نأ ةيالا نم دارملاف ةلجلابو «لاملا حالصإو . سفنلا حالصإ ىف متِلا ىلإو

 ةرخآلاو ايندلا ىف ريخللا ليصحت ىلع بيلا لاصا لفكتملا نيعن وكي نأ ىغينيف  ةطوبضمريغ ةفلتخم

 ةيلكلاب تابجلا هذحل ةعماج ةملك هذهف , هسفن ىفو هلام ىف ميتأأو ؛ هسفنل

 لئاسم هيفف (مكناوخاف موطلاخت ناو إل ىلاعت هلوق امأ

 طلوخ : لاقيو طالخلا : عاجلل لاقي هندو ؛ زييقلا هيف رذعتي عمج ةطلاخلا (ىلوألا ةلأسملا)

 هلقع لاوز: هبحاض لع رومأللا طالتخال نونجلا طالخلاو « نج اذإ لجرلا

 بارشلاو ماعطلا ىف موطلاخت ناو : دارملا : اهدحأ : هوجو ةيآلا ريسفت ىف «ةيناثلا ةلأسملا))

 بارش نع هبارشو ؛ مهسفنأ ماعط نعهماعط اوزيم موقلانأ : ىنعملاو .كناوخافمدخلاو نكسملاو

 00 ؛ نيب ارشلاو . نيماعطلا طاخ رمل حابأ ىلاعت هللا  مهسفنأ نكسم نع هنكسمو : مهسقنأ

 لاننا ةركلا نيكو ندا اذهل ناف هلو لا ءرملا هلعقي 6 دخاولا نكسملاف

 1 دبع ةازللا نيركي نأ. : اهناث وانتاج كلف مهلا ومأ داَسفإ نمضتنال اع موطلاخت ناو

 كح ما ناوج# نم: مهم. لوقلا اذم نولئاقلاو 0 كلذ لثم.ة ةرجأ نارك اك ند ظ
| 



 3 4ك 2 ىلاعت هلوق

 اه قع لك 0

 ميل 6 رشا سس 6 هذ 0

 3 م ا ملف نا او
 ظمأ 11111110101 ا ااا

 ملعي هللاو مكناوخاف مهوطلاخت نإو ريخ رمل حالصإ لق ىلاتيلا نع كن ولأسي و )ل ىلاعت هلوق

 «مكح زيزع هللا نإ مكتنعال هللا ءاش ولو حاصملا نم دسفملا

 : لئاسم ةيالا ىف

 اوجوزت امبرو ىئاتيلا لاومأب عافتنالا اوداتعا دق 0 لهأ نأ «ىلو ألا ةلأسملا)

 لزنأ ىلاعت هللا نا مث ءهدي نم الام جرخي الش هل نبا نم اهجوزي وأ ام لام ىف ًاعمط ةميتيلاب

 تايآلا ىف لزنأو (ًاران ممنوطب ىف نولك أي امنإ لظ ىاتيلا لاومأ تولكاأي نيذلا:نإ) هلو
 كنوتفتسيو) ل و (ءادسلا قم مكل باطام اودكناذ ىانيلا ىف اوطسقتال نأ متفخ نإو)

 نونو ال "ىلا ءاطللا كانجا قم تاتكشلا و مكيلع ىلتي امو نوف مكيتشي هللا لق ءاسنلا ىف

 اهلل وموقف قأو: . نادلولا »نم نعش وا ١ ره ودكس نأ قولخرتوب نملك

 ىه ىتلاب الإ مهتيلا لام اوبرقتالو) هلوقو (اهلع هب ناك هللا ناف ريخ نم اولعفت امو . طسقلاب

 ناك مثروهأب مايقلاو 5 مهاومأ نم ةيراقملاو 2 فاننلا ةطلاخغع موقلا 0 كلذ دعت 2

 تلتخا « مهنع اوضرعأو 0 0 0 ديعولل اودعتسا ؛ ىف اومأ ردأ اولوتو مثوطلاخ

 كلذ دنع موقلا ريدحتف 2 ىماتيلا ة ه4شدعم :

 مهنأو ٠ مهبلق ىف ناكل اؤسلا نأ لمتحي ؛ ةعقاولا هذه نع لوسرلا اولأس مهنأ لمتح انهه مث

 تازنام هنأ ىوربو «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف « بابلا اذه ىف لاحلا ةيفيك محل هللا نيب نأ اونمت

 ماعط ,هتيلل عضوي ناكىح ؛ءىث لكىف مهتطلاخم اوبنتجاو : ىماتياا لاومأ اولزتعا تايآلا كلت

 ابارشو اماعطوالزنههل درفي متيلا بحاصناكو . دسفيىت> هنولك أي الو هن وك رتبف ءىش هنم لضفيف

 ماتيالا اممكست لزانمانلكلام هللا لوسراي : ةحاور نهللا دبع لاققف . نيم ملا ةفعض ىليعكلذ مظعن



 ةيآللا «تايآلا كل هللا نيبي كلذك » ىلاعت هلوق ه؟

 ةقيقدلا هذه ةياعر ىلع سو هيلع هللا ىلص دمح عرش رادمو(وفعلا لق) ىلاعت هلوق نم دارملا وهو

 هللا ىلص دم عرشو ؛ ةماتلا ةحاسملا ىلع ىراصنلا عرشو ؛ ةماتلا ةنوشحلا ىلع هانبم دوهملا عرشف

 لكلا نم لكك أ ناك كلذلف ؛ رومآلا هذه لك ىف طسوتم ملسو هيلع

 ىنعمب «اذ» لعج عفرنف « بصنلا:نوقابلاو واولا مضي (وفعلا)و رمعوبأ أرق 4 ةيناثلا ةلأملاإ

 : ريدقتلا ناك بصن نمو « وفعلا وه : لاقف ؟ نوقفني ىذلاام:لاق هناك هتلص نوةفنيو «ىذلا»

 ' ودل لوطي هنارج / نو
 عوطتلا و أ بجاولا قافنالا وه قافنالا اذه دارملا نأ ىف اوفلتخا مةشلاثلا ةلأسملا)

 نأ زوجي ملسم ىنأ لوق : لوالا : نالوق مهلف «٠ بجاولا قافنالا وه هنأ, .نولئاقلا امأ

 ىف ةروكذف اهليصافت امأو : لامجالا ليبس ىلع انبه اهركحذ ءاجخ ةاكرلا وه وفعلا نوكي

 000000 را كاك ارك الاف تافلصلا هنأ لوزن لق ناك اذهول] : قاتلا /ةنملا

 ريدقتلا اذه ىلعف ةاكرلا ةبآب اخوسنم اذه راص مث « قابلا اوةفني مث . مهماع ىف مهيفكيام مهيساكم

 ؟ هرمون لك

 جتحاو « ةقدصلاوهو عوطتلا ليبس ىلع قافتالا وه قافتالا اذه نم دارملا نأ (ىناثلالوقلا)
 انيلع بطاخما ىأر ىلإ هضوف لب . نيبي ملاءلف هرادقمىلاعت هللا نيبل اضورفم ناكول هنأب لئاقلا اذه

 « هليصفت 2-0 5 لامجالا ليبس ىلع ع هّللأ بجو نأ دعبب ال 2 ع ع

 ا

 هروح و نم دنع متاأس مف مالا ركل تنيب أه هانعف م تاي الا مع هللا نيبي كلذك الهلوقامأ

 : نيا خيم م 2 الاكل ل 53 سَ اذكهف.هفراصمو قافنالا

 ميدقت هيف : نسحلا لاق : لوآلا :هوجو هيف«ةرخآلاو 0 مكلعلل هلوقو !

 ”فاتلاو نو كتفك ركلعل ةلرخالا وانتدلا:قتانآلا كل هلل: نيب كاذك + "زيدتللإلو اريح أكو

 ةرخآلا ىف راضمو ايندلا ىف عفانم امهيف رسيملاو رخلا نأ مكفرعبف ( تايرآلا مكل هللا نيبي كلذك )

 مكفرعي : ثلاثلا . ايندلا لع ةرخآلا حييجرت نم دبال هنأ متدلع ةرخالاو ايندلالاوحأىف متر كف: اذاف

 جدلا ملى نوركفتس اندلا لجاللا كاسضإو ةارخآلا لجل ريخلا:هوجو نق: لانملا قاقإنأ

 . ايندلا ىلعةرخآلا حيجرت نم دبال هنأ نوملعتو ةرخآلاو

 ميدقتاا ضرفف نيهجولا نيذه ىف هانررق اك هرهاظ ىلع مالكلا ءارجإ نكمأ امل هنأ ملعاو

 . زوال هنأو؛ليلدلال رهاظلا نع الودع نوكي نسحلا هلاقا» ىلع ريخأتلاو



 وبلا 0

 1 ةيآلا «نوقفني اذام كنولأسيو» ىلاعت هلوق 1
- 1 

 ركذب هنع بيجأف . انهه ديعأو « فرصملا ركذب هنع بيجأف هركذ مدقتدق لاؤسلا اذه نأ عا

 ::لوقفا؟ اذه نآلفام . ةقلخو ل4 بهدم نع هلايسب رخال لجرلا لاوع نق : لامملا لاقاإ كلا

 هلوسروهللا اوأراملسانلا ناك : لوقنف اذه تفرعاذإ ءاذك هقلخنمو ءاذك هبهذم نملجز وه

 لاملا لك وه له «هب اوفلكام رادقم نع اولأس « هباوث مظع ىلع نالديو . قافنالا ىلع ناضحي

 : لئاسم ةيآلا ىفو «لوبقم وفعلا نأ هللا مهللعأت , ةطعت وأ

 (وفعلاذخ) ىلاعت لاق . ةدايزلا ةغللا فوفعلا لصأ : هللا همحر ىدحاولا لاق «ىلوألا ةلأسملا

 رست و لبساموفعلا:لافقلالاقددعلا نمهيلع اوناك امى لعاودازىأ (اوفعّت>ااضيأأ لاقو « ةدايزلاىأ

 تتذلا نع وفعلا نوكي نأ هضلوءرستام أ . كل اهضام د ::لاش ةءايكتلا عل انا ا

 اوتاهف ققرلاو ليخلا ةقدص نع مك توفع» مالسلاو ةالصلا هيلعلاق ءليبستلاو رسيتلا ىلإ اعجار

 هقحب انالف نالف ىفعأ : لاقيو « قيقرلاو ليخلا ةاكز طاقساب فيفختلا هانعم « مكلا ومأ رشع عبر

 اوفع اذك هاطعأ : لاقيو ؛ فيفختلا ىلإ عجار وهو « ةبلاطملا ىف حالا ريغ نم هيلإ هلصوأ اذإ

 للامن هلوق هنمو « سيفتام ىأ .. لإ انعام سال ناد لاقي و :.ىذلابا هلع ا ملل

 اذه وفعلا نو 1ذ)/و ء وفعلا: ةليشلا نضر الل لاش 5 «سابلا قالا نم تلك ف0

 همزات نمو« هلابعو هسفن ىف ناسنالا ةجاح نع لضفي امف نوكي امنإ ؛ كلذ نأ بلاغلاف ريسيتلا

 هللا نأ ليوأتلا ةلمجو « هان رك ذ ىذلا ريسفتلا ىلإ عجار ةدايزلا وه وفعلا : لاق نم لوقف مهتتؤ»

 نيكسملاوهقح ىنرقلا اذ تآو)مالسااو ةالصلا هيلع هيبنل ىلاعت لاقف قافنالا ىف سانلا بدأ ىلاعت

 ةلولخم كدي لدجحت الو لاقو.(نيطايشا ناوخا ]رك دل تال د ل
 هللا لص لاقو (اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو) لاقو (طسبلا لكا,طسبتال و كقنع ىلإ

 هيلع لاقو «اذكهو اذكهو لوعي نمي مث , هسفنب أدبيلف ءىث عدجأ دنع ناك اذإ» ملسو هيلع

 امنيب لاق . هللا دبع نب رباجنعو«فافك ىلع ماليالو ىنغ تقبأام ةقدصلا ريخ» مالسااو ةالصلا

 لوسراي : لاف بهذ نم ةضيبلا لثمب لجر هءاج ذإ . ملسو هياع هللا بص هللا لوسر دنع نحن

 نم هاتأ مث « سو هيلع هللا لص هللا لوسر هنع ضرعأف . اهريغ كلمأال هللاوف ةقدص اهذخ هللا

 ىنيتأي:لاق مث . هتعجوال هتباصأ ول ثيح اهم هفذح مث . هنم اهذخأف ًابضغم اهتاه:لاقف ؛ هيدي نيب

 ةحاستالف اهدخ نع نيل نعادف دعا ام  سانلا ففكستي ساحب مث . هريغ كلمبال هلامب كدحأ

 نيب ةليضفلا ::ءاكحلا لاقو::ةنس' توق هلهاأل نسسح ناك هنأ ل سوهيلع هللا ىلصونلا نعو . اهف انل

 ةليضفلا وه لدعلاو.ربتقتلا وه ادج لءلقتلاو:رذبتلا وه ريثك-|قافنالافءطيرفتلاو طارفالا ىفرط



 ةيآلا «نوقفني اذام كنولأسي ود ىلاعت هلوق 0

 أما راسا ل0 لااا رع اع رق وس

 تايآلا مك مكل هللا نيب َكاذك وفعلا لق نوقف اذا كل راسو

 - لا 8 هل 01

 ةرخالاو ايندلا ىف م١٠ نوركفتت مكلعل
 هر 2-7

 ىوذ ىلع ةعسوتلا:رسيملا عفانم نمو (1) ءالعتسالاو ةمهلا ىف ديزيو ؛ ةيزيرغلا ةرارحلا شعنيو

 دحاولا نأ ىدقاولا رك ذو نيجاتحلا ىف هقرفي ناكامتإو ؛ روزجلانم لكأي مل رقنم نآل ةجاحلا

 هفرصي مث ٠ فينو دق يع قم لاماقل "[ضحتش,نيع ةنام دحاولا ساجما ىف رق امير ناك مهنم

 ءانثلاو حدملا هنم بستكيف : نيجاتحا ىلإ

 ةطوقنملا ءابلاب نوقابلاو قوف نمةطوةنملا ءاثلاب «ريثك »اسكلاو ةزمح أرق( ةسداسلا ةلأ ملا

 هلوةوهو رسيملاو رخلا ىف مثالا نم ةريثك اعاونأ فصو هللا نأ . ناسكنلاو ةزمح ةجح تحت نم

 بونذلا نم ًادادعأ ركذف (رسيملاو رخا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكن عقوي نأ ناطيششلا ديرب امنإ)

 امهف مثالا ةرثك ىلع لدي كلذو . رخلا ببسب ةرشع نعل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآلو امهيف

 كك دانا عفانملا نأ اكو « عفانمو مث امهيف:لاق هنال عفانملل داضملاك ةيآلا هذه ىف مثالا نآلو

 مظعت ىف ةخلاملانأ نيقابلا ةجح ةريثك عفانمو ةريثكر اضم اميف:لاق.هن اك ندقتلار ءاصف مثالا ادكش

 : ةلعرن ودام ناموا مثالا رئابك )ىلاعت ةائقولع لدي | ريذا هن وكمال ريكلابنوكتامإ بذلا

 « تحت نم ةطوقنملا ءابلاب (ربكأ امهم]و) هلوق ىلع اوقفتا ءارقلا اضيأو (اريبك ابوح ناكءهنإ

 هانلقام حجري كلذو

 عبارلا مكحلا

 دو مكلعل تايآلا مكل هللا نيبي كلذك وفعلا لق نوقفني اذام كن ولأس ول ىلاعت هلوق

 (ةرخالاو اندلا ىف

 غجشيو ؛ نوزحما ىلسيو ؛ هابلا ىلع نيعيو ٠ ماعطلا مضب.و ٠ فيعضلا ل رخخا برش ىف ىلاعت هللا همحر رخفلا لوق 0 ه

 بيبل آنم ردصيال ٠ بدي لوق وه . ءالعتسالاو ةمهلا ىف ديزبو . ةيزبرغلا ةرارحلا شعنيو « نوللا ىنديو « ليخلا ىخشيو « نابجلا

 دما هلف , ندبلاو نيدلا داسف هيف امع الا ىلاعتانهني لو « اهنءانمرحأو . اهنع ىلاعت هللا انعنم امل ؛ ركذام ضعب ايازملا نم اهبف ناكولو

 ! هليلحتو همي رحنو : هيبنو هزمأ ىلع

 باهذإ ىلع اهرهاظ لد نإو « هابلا ف ضن « ةدعملا فاتتو ؛مضحلارسعتو ؛ ىوقلا فعضت . بطلاو لقعلا كلذب دبي اي : رخغاو

 : نوللا ردكتو « مدلا دسفتو « لخبلا ىلع ميركلا ضحتو : رولاو نيجلا عاجشلا ثروتو ؛ ردكلاو متلاو مهلل ةبلاج ىهف : نزلا

 « ةميمذلا لاصخلاو روجفلاو رورشلا رئاسل ثعبم اهتلمجىف ىهو ؛ هجولا نوضغ رهظنو

 . هححصم ىهتنا . لئازلا ىراجتلا حبرلاو « ةينافلا ةيوزدلا عفانملاب صاخ وهف « ساثال عفانمو ه ىلاعت هلوق ليوأت امأ

 0 000 يا



 0 ل 0 0 ااا ل ال ا

 4 ةيآلا «رسيملاو رخحا نع كنولأسي» ىلاعت وق
 نكي ملء نايسنلا نع ةالصااو ؛ نايغطلا نع ناسالاو : ناهرلا نع ترطشلا الخ اذإ : هنع هللا ىضر

 نيل اذهل لام حل و ؛لاملا عفد بجوي ام رسيملا نآل « رسيملا نع ج راخ ايوا رعت

 ارم دل قات لايف, ماجا بفتل) نف يملا ان ملعأ هللا و . ارسم الو ارزاق نركب لك لل

 ةهمفلا بنك نم ىعراأو ىسأ)تاتك/ ف روك دم ك2 رو

 رخاو .هتافص فرشأناسنالا لقع نأ : اهدحأ : رودأ هيف , ريبكلا مثالا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 . رومآلا سخأ رنا برش نوكي نأ مزايف ء سخأ وهف فرشألا ودع ناكام لكو ؛ لقعلا ودع
 ىلإ هعبط هاعد اذإ ناسنالا ناف ؛ ةقاناا لاقع ىرجي ىرحب هنأل القع ىمم امنإ لقعلا نأ هريرقتو

 حتابقلا لعف ىلإ ىعادلا عبطلا قب رخلا برش اذاف ؛ هيلع مادقالا نم هل ًاعنام هلقع ناك« مسيبت لعف

 ناركس ىلع رم هنأ ايندلا ىنأ نبا رك ذ « مولعم كلذ دعب بيرقتلاو ءاهنم عناملا لقعلا نع ًايلاخ

 ًارون مالسالا لعج ىنذلا هلل دما : لوقيو : ءىضوتملا ةئيبك هبجودب حسعو هذب ىف لوبي وهو

 ىف ديزت اهناف رفا برشتال مل : ةيلهاجلا ىف هل لبق هنأ سدارم نب سابعلا نعو « ارومط ءاملاو

 ىسمأو موق ديس حبصأ نأ ىضرأ الو ؛ فوج هلخدأف ىدبب لبج ذخآب انأام لاقف ؟ كتءارج

 ةالصلا نعو هللا رك ذنع دصلاو ءاضخبلاو ةوادعلا عاقيإ نم ىلاعت هللا هرك ذام : اهناثو . مههيفس

 هلع هتظارومو , رثك أ ام'ةلاغتشا ناك املك ناسنالا نأ ابضاوخ ند ةضخخلا هذغانأأ ؟. اهلاثز

 ةرم لعف اذإىنازلا لثم . ىصاعملارئاس فالخب ؛ ىوقأ هيلع سفنلا ةوقوءرثك أ اهياا ليملا ناكءأ متأ

 هترملو رثك |هروقف نم ربك | لمعلا كلذ هلخف أك امظو "لمعلا كلذ ىاةيطر ترو هذا

 اذاف « مثأ هيف هتبغرو , رثك أ هطاشن ناك. رثك أ هيلع همادقإ ناكاملك هناف « برشلا فالخب : متأ

 ,ةاعملاو ةرخآلا ذب نع'اضرعم ؛ ةندلا تاذللا ف طق رع ناسن الأ راض هلع ناس 101

 لقعلا لاز اذإو ٠ لقعلا ليزي راف ةلمجابو « مبسفنأ هاسنأف هللا اوسن نيذلا نم ريصي ىّتح

 مثالاف رسيملا امأو «ثئابخلا مأ رخا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو : اهرسأب حنابقلا تلصح

 , لطابلاب لام لكأ هنأو : ةعزانملاو متشلا نم مهنيي ىرحي امل اضيأو : ةاودعلا ىلإ ىضفي هنأ هيف

 نع لشي اضيأ وهو  أادج هضخبأ انا هلاه خا اذإ ةحاض نال , ءوادكلا ترو ا

 اوناك مهنأ رخل عفانف (سانلل عفانمو) ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا عفانملا امأو « ةالصلا نعو هللا رك ذ

 نوذعي اوثاك ؛ نعلا ىفاةنسك املاك : اذإ ىرثنشملا ناكو < ىحااونلا نم اهولج !ذإ امن ولاَعَت

 مض(و « فيعضلا ىوقي هاا ا تيس كاد مهحابرأ رثكت ناكف « ةمركمو ةليضف كلذ

 « نوللا قصيو . ليخبلا ىخسيو « نابجلا ميا نوزحما ىلسيو ؛ هابلا ىلع نيعيو ٠ ماعطلا

 ©« عة  رجحف -ا/)»



 ةيآلا «رسيملاو رخل نع كنولأسي» ىلاعت هلوق )+ ع
 مدس سس سس سس 2 ببي يي يي ببي يبي | ||| ببي بس سسسننااببليا

 عجرملاو'دعوملاك رسي نم ردصم : راهقلا رسيملا : لوقنف رسيملا ةقيقح ىف 4ةثلاثلا ةلأسملا
 هقاقتشا : لتاقم لاق: اهدحأ : هوجو ىلع هقاقتشاىف اوفلتخاو . هترق اذاهترسي لاقي . امباعف نم

 اورسي :نولوقي اوناك «بعت الو.دك ريغ نم ةلوهسو رسب لجرلا لامل ذخأ هنال رسيلا نم
 ل.جرلا ناحح : لسع نبا نعو ؛ ةواسي ةبيينأ هنالل 1اسللا قف 3 ؛ روزجلا نك اي

 :لاقي , ماستقالاو ةئرجتلا نم رسيملا : ةبدتق نبا لاق : اهيناث و . هلامو هلهأ ىلع رطاخي ةيلهاجلا ىف

 ؛ ةئرجتلا عضومهناكف . ءازجأ أرحب هنآل ًارسيم ىعسي هسفن روزجلاف . روما مرا ةنوزلالا ورسل

 نو ريساي مهنأ :روزجلا عني رماقتملاو حادقااب نيب راضال لاقي متءرو زجل ل ءىزي هناأللا #03 انلاأو

 نشل اذهل رسب :رط وق نم هنأ :ىدحاولا لاق : اهلاثو. روزجلا م نؤزحب لعفلا كلذ ببسي منال

 هذه قاقتشا ىف مالكلا وه اذه, حادقا ببسب بجاولا رسايلاو . بجواذا ًارسيمو ارسي رسيي

 :مالقاألا و مالزآلا ىهو . حادق ةرشع مل تناك: فانقكلانح اض.لاقق رسما ةفص امأرو , ةظفللا

 ؛ماللا نوكسو ءاحلا ا ماللا رسك و ءاحلا حتتفب ,. سلحلاو ؛ بيقرلاو.؛ مأوتلاو.

 نم مولعم بيصن اهنم دحاو لكل لا ىلعملاو «ل ليسللاو

 حينملا : ىهو «.ةثالث الإ اءزج نيرشعو ةينامت : ليقو . ءازجأ ةريشع اهنؤزحيو اهتورحني روزج

 رعش ىنعملا اذه ىف مهضعبلو . دغولاو ؛ حيفسلاو

 حبر نيف سيل ماهس ايندلا ىف ىل

 حيينمو  حيفسو دعو نييماسأو

 لبسمللو. . ةسمخ سفانللو « ةعبرأ ساحللو « ةثالث ببقرللو. ٠ نامهس مأوتللو « مهس ذفللف

 لخديو املجلجت م لدع ديىلع امنوعضيو« ةطيرخلا ىهو « ةبابرلا ىف امنولعجي ؛ ةعبس ىلعمللو . ةتس

 بيصنلا ذخأ ءابصنألا تاوذ نم حدق هل جا رخ نق ٠ « ينم احدق لسجر لجر مساب ج رخيف هدب

 « هلك روزجلاا نمت مرو ؛ائيش ذخأب مل هل بيصن ال حدق هل ج رخ نمو . حدقلا كلذ هب موسوملا

 ملنم نومذيو كلذب نورختفيو ءابنم نولكأي الو  ءارقفلا ىلإ ءابصنالا كلت نوعفدي اوناكو

 مربلا هنومسيو هيف لخدب
 عيب مسأ وه وأ« نيعملا رايقلا'كللتل مسا وه له رسيملا نأ ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 م )» حعلا يسم نم امهتاذ: نيتندكلا نيتاهو مكايإ » ملسو هيلع هللا للص ىنلا نع ىور ؛ راهقلا عا وأ

 نواب ن نادصلا بعل ىتح ٠ رسيملا نم وهف رطخ هنف ءىث 1 ا ١
 لل 00-3

 ىعفانشلا لاقو « رسيملا نم حر طشلاو درنلا : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع ىورف ذ حرط كلا امأو



 ع/ ةيآلا «رسيملاو رخلا نع كنولأسي» ىلاعت هلوق

 ةنسوهللاباتك رهاظ ىلإ عوجرلاو اهكرت بجوف ؛ةضراعتم ةعفادتم ىبف ةباحصلا رام امأو

 رخلا ةقيقح ىف مالكلا وه اذهف ؛ مالسلا هيلع لوسرلا

 نأ : لوألا : هوجو نم هنايبو , رخا رحت ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ نايب ىف «ىناثلا ماقملاإ)

 شحاوفلا ىبر مر> امنا لق) ىلاعت هلوقل ؛ مارحمثالاو « مثالا ىلع ةلمتشمرخلا نأىبعةلاد ةيآلا

 : ىناثلا . رخغا جرحت ىلع اليلد نيتيآلا نيتاه عومجب ناكف (ىغبلاو مثالاو نطب اهو اهنم ربظ ام

 عصي الف ناكامهمأو : بونذلا نم باقعلا هب قحتسي ام هب داري دقو « باقعلا هب داري دق مثالا نأ

 مثالا ناحجرب حرص (اهبعفن نم ربك أ امبمتإ و) لاق ىلاعت هنأ : ثلاثلا . مرحما الإ هب فصوي نأ

 ميرحتلابجوي كلذو ؛ باقعلاو

 كلذ نأ بهف . امنإ هيف نأ ىلع لدت لب ٠ مثإ رخلا برش نأ ىلع لدت ال ةيآآلا : لبق ناف

 ؟ امارح نوكي نأ بجو مثالا كلذ هيف لصح امل رخلا برشنا : متلق ملف مارح مثالا

 كلذنأ دارملاناكءامتإ ههض نأ ىلاعت نيب اتملف : رخلا قلطم نع اعقاو ناكل اؤسلا نآآل:اننلق

 مزلتسمو «ةمرحلا ةمزالملا هذهل امزلتسم رفا برش ناكف . تاريدقتلا عيمج ىلع هل مزال مثالا

 . رخا ةمرح ىلع لدتال ةيآلا هذه : لاق نم مهنمو ؛ امرح برشلا نوكي نأ بجوف ؛ مر مرحا

 ىئاثااو . ةعفنم هيف نوكيالمرحناو ؛ سانلل عفانماهيف تبثأ ىلاعت هنأ : اهدحأ : هوجوب هيلع جتحاو

 : ثلاثلا ؟ ةالصلا مجرحت ةيآو ةدئاملا ةيأ تلزن ىتح اهب اوعنقي مل ملف اهتمرحىلع ةيآلا هذه تلد ول

 امادام الصاح نوكي ريبكحلا مثالا كلذ نأ هاضتقف اريبك امنإ امهف نأ ربخأ ىلاعت هنأ

 اهتمرج توب لوقلا بجول اهتمرهل ايبس ريبكلا مثالا كلذ نراك ولف « نيدوجوم

 عئارشاا رئاس

 ىتمو ؛ امرحم هنوك عنمبال ايندلا ىف هيف لجاعلا عفنلا لوصح نأ : لوألا نع باوجلاو

 ماعلا قدص بجوي صاخلا قدص نآل امهتمرح نم اعنام امهيف عفنلا لوصح نكي مل كلذك ناك

 ىذلا فقوتلاو «٠ رخلا رحت ىف تلزن ايهنأ سابع نبا نع انيورانأ : ىناثلا نع باوجلاو

 ةيالاهذه نم دك 1 وهام لوزن ةباحصلانم رابكلا بلطي نأ زوحي دقو « مهنع ىوم ريغ هتركذ

 ةنينأمطو انوكس دادزيا ىتوملا ءايحإ ةدهاشم هيلع هللا تاولص ميهاربإ سلا ع ميرحتلا ىف

 هللانأ اندنعو . ىضاملا نعال لاحلا نع رابخإ (ريبك مثإ امهيف) هلوق نأ : ثلاثلا نع باوجلاو

 هذه لبق اوناكنيذال ةدسفم ناكام هنأ ٍلعو ؛ نامزلا كلذ ىف مبل ةدسفم رثلا برش نأ لع ىلاعت

 بابلا اذه ىف مالكلا مامت اذهف ةمآلا



00 

 ةيآلا «رسيملاو رخل ا نع كنولأسي» ىلاعتهلوق 5

 كيللا ادهيبق ريخلا ايوان نؤكي نأ اذإو
 عقوين أن اطيشلا ديري امنإ) ىلاعت هلوقب رخا محرحت للع هللا نأ ةجحلا نم «سماخلا عونلال
 لاعفالاهذهنأ كنشالو (ةالصلا نعودللا ركذ نع كدصي و رسيملاورخلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا 5ك

 اوك ةللعم رخخلا ةمرح نأ ىف اصن ةيآلا هذه نوك اذه ىلعف: ىنيقي ليلعتلا اذهو , ركسلاب ةللعم

 محلا اذه توبث نم دبالف كلذك نكي ملناو ءرمخ ر سم لكنأب عطقلا بحي نأ اماف « ةركسم

 بولطملااذهتايثاىف ةيلج ةرهاظ هوجولا هذه نأ لع « دانعلا كرتو فصنأ نم لكو . ركسم لك ىف

 نوذختت بانعألا وليخنلا تارمث نمو) ىلاعت هلوق : اهدحأ : هوجو نم هللا همحر ةفينح ىلأ ةجح

 قازراو نكللس هيف لحن اموال نشحلا قورلاو ركشلا ذاختابن لع ىلاعت هللا نم (اًنِسَحاَقْنْرَو |ركس هنم

 حابملاب الا نوكتال ةنملا نآل احابم نوكي نادم ةوويج

 عادولا ةجح ماع ةياقسلا ىنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سابع نبا ىور ام (ةيناثلا ةجحلاوإل
 قست ام :لاقف ؟انتويب ىف هذنن ام كيقسأ الأ : سابعلا لاقف . ىنوقسا : لاقو ء اهيلا دنتساف

 ىلع تدسفأ هللا لوسر اي : سابعلا لاف م هدرو هبجو بطقف ؛ همشف ذيبن نم حدقب هءاجخ ؛ سانلا

 ؛برشو هيلع بصو مزءز نم ءامب اعدف ؛ هيلعهودرف . حدقلا لع اودر : لاقف ؛ مهبارش ةكم لهأ

 ءاملاب اهتنم اوعطقاف ةيرشأللا هذه كيلع تملتغا اذإ : لاَقو

 عطقل ناك ءاملاب جزملا نآلو ؛ ديدشلا نم الإ نوكي ال بيطقتلا ناب السلال و

 هركس ريعبلا مالتغاك« هتدش بارشلا مالتغا ناآلو ء صنلاب ةدشلا

 ةياحصلا راث آب كسلا «ةثلاثلا ةجحلا ١

 اا الي د ركانلا اند اقزواو اكس نم ناوالختت) ىلاعت هلوق نأ : لوالا: نع: كاوعااو

 ةيآلا كلت نأ ىلع نورسفملا عمجأ مث ؟ذيبنلا اذه وه نسحلا قزرلاو ركسلا كلذ نا : متلق ملف

 , ةخسان امإ ةثالثلا هذه تناكف ءرذخلا رحت ىلع ةلادلا ثالثلا تايالا هذه لبق ةلزان تناك

 ا ول

 اليلق ءاملا معط ريختف ةحولملا بهذتل هيف تارت تذبن ءام ناكذيبنلا كلذ لعلف ثيدحلا امأو

 كلذلف . ,عطلا كلذ مب ركلا هعبط لمتحي ملف ؛ ةفاطللا ةياغ ىف ناك مالسلا هيلع هعبطو ؛ هضوما ىلإ

 لاب ( مااا وأ ةض وخلا! نم ردقلا كلذةلاوإ/هلف ءاملأ بتمب دازرملا/ناكاضيأو ءهبجو بطق

 لالدتسالا نم ردقلا اذهب اهانركذ ىتلا لئالدلا كلت نع ضارعالا نأ ٍلعي لقاع لكف



 ف آلا «سسيملاو رخلا نع كنولأسيد لاعت وق

 ىمن : تلاق»# . ةملس مأ هل ا

 ردخلاو روتفلا ثرويبارشث لك رتفملا:جباطخلا لاق , رتفمو ركسم لك نعلسو هيلعهللا يضدهللا لوسر

 لك نأ ىلع ةلاد املك ثيداحألا هذهف ؛ ةبرشالا عاونأ عيمج لوانتم هنأ كشال اذهو . ءاضعالا ىف

 مارح وهو ؛ رمخ وهف ركسم
 : ةغللا لهأ لاق . تاقاقتشالاب كسقلا رمخ ركسم لك نأ ىلع لئالدلا نم (ىناثلا عوتلاإ)

 نماكاوأذو امرا و ., .ةأزملا سو نظفي هنالل ًارامخ, زانملا قيم ةبطتتلا مفاولف ا ةدعا لضأ

 متكي ىذلا وه رمان انو ءاهتطغ ىأ ءانالا نمأ زن ترو: ةك أ وامدنهو نفا ا ءزيعو نجت

 اذإ ءادلا هرماخ : لاقي . هظلاخت ىأ , لقعلا رماخت اهمال ًارمخ تيمس : ىرانالا نبا لاق ؛ هتدابش

 : ريثكحل دشنأو : هطلاخ

 رماخم ءاد ريغ ائيرم اًنينه

 ءئعلا طلاخ اذلإ ىلا نالل.. لؤألا كا عجار هركذ ىذلا اذهو :هدبك ماقسلا رهاخ لاّقيو

 اركسم تيمح ا« لقعلل ارتاس نوكيام رخلا نأ ىلع ةلاد تاقاقتشالا هذهف . هل رتاسلا ةلزنمب راص

 عجريو « ةغلاببلل هرتس اذا ًارمخ هرمخ نم ردصملاب تيمس امناكو .هزجحت ىأ لقعلا ركست اهنال

 ءاضعالا ىلا هرون لوصو نم عنمبو . لقعلا ىطغي ركسلا نآل : ركسلا وه رثخا نأ ىلا هلصاح

 ثيداحاللا تفاضنا اذافيكف : ركسملاوهرلا ىمسم نأ ىلع لئالدلا ىوقأ نم تاقاقتششالا هذهف

 ةغلل اتاثا اذه سيل : لوقت انآلل , زئاج ريغ وهو «سايقلاب ةغلل تاثا اذه لاقيال هيلا ةريثكلا

 نولوةب هللا مبمحرةفينح ىف باحأ نأ م, تاقاقتشالا هذه ةطساوب ىحسملا نييعت وه لب « سايقلاب

 . كاسمالا وه موصلا ىمسمو :؛ تاقاقتشالاب هنوتبشثو ءطولا وه حاكتلا نمسا كاوا

 تاقاقتث الاب هنوتشو

 تايآلا نأ ىلع ةعمج ةماللا نأ . ركسملا وه رخغلا نأ ىلع ةلادلا لئالدلا نم ( ثلاثلا عوناا)

 ةدئاملا ةيآ :ةناثلاو . ةيآلا هذه : امهدحأ : رخلا ظفلب ادرو اهنم نانثا . نا: ةذلارإلا

 دارملانأ لع لدي اذهو (ىراكس متتأو ةالصلا اوبرقتال ) هلوق وهو ؛ ركسلا ىف تدرو :ةثلاثلاو

 ركسملا وه رخل نم
 نا هللا لوسراي :الاق اذاعمو رمع نأ وه رخلا مرت ببس نأ ةجحلا نم (عبارلا عمونلا)

 نوك بيسي هلؤؤشر و هللا نم ئوتفلا ابلاغ اًمهف.: ف انل نيش' لايلل ةظدم. لمسلا ةلس كل

 أرمخ َْن 35 نأ اما ىعملا| كه ُْق رمحلل ا 0 5 1 نوك نأ تجوف 3 لمعلا ة هةهذم رخل



 هيلدا ىلا نع كلي رأسإ » للاسنان 7
 مكحلاو ءاهيف تباث رمخلا ىف تباثلا مكحلا نأ نايب كلذ نم هدارم نوكي نأ بجوف , تاغللا ميلعت

 لاق . ةيرشاألا ةانه:قالتباث نوُككي نأ بجوف.« برشلا ةهرخ وه رمشلا هب ضضتخا ىدذلا روبيثملا

 نم الإ نوكيال رمخلا نأ لجال سيل ةسمخلا ءايشالا هذبب رمخلا صيصختو : هللا هنحر ىناطخلا

 كف «٠ "نانألا كلذ "ىف. ةؤوههم اهنوكللل | ًاضوصخ .اهزكذ ىرج انإ[و:ءاينابغأب ةضخلا هذه

 صيصخت .نأ 5: ةسمخلا هذه كح أبئكشل ؛ ةرجش ةراصع وأ تلسوأ ةرذ نم اهانعم ىف ناكام

 اهريغ ىف ابراا كح توبث نم عنميال ابراا ربخ ىف ركذلاب ةتسلا ءايشألا
 هيلعهتلا ىلص هللا لوسرلاق لاق + رمع نبا نع عفان نع أضيأ دوادوبأ ىور (ةئلاثلا ةجحلا)

 ىلعلد «رمخ ركسم لك» مالسااهيلع هلوق : ىباطالالاق مارح ركسم كو . رمخ ر كسم لك » ملسو
 تاداملةيالانأهنمدوصقملا وءاهلكة بر شالا نم ركسااهنمدج وام لكل مسارمخلانأ :امهدحأ : نيهج و

 نم ىلاعت هللا دارم : لاقي نأ عراشاا نم نسح موقلل الورجم رخلا ىمسم ناكو  رخا محرحت ىلع

 ايعرش امسا عضي.نأ لبس ىلع وأ « ةيبرعلاةغللا ىف هاهسموه اذه نأ ليبس ىلع اما اذه ةظفللا هذه

 امهريغو موصلاو ةالصلا ىف اك ثادحالا ليبس ىلع

 ةقيقخ رمخ اذه هلوق نآل كلذو . ةمرحلا ىف رخاكهنأ هانعم نوكي نأ (رخآلا هجولاوإل

 ةيباشملا ىلع ًازاجم هلمح بجو عنتمم كلذ نأ ىلع ليلد ماق ناف ًارمخ هسفن ىف هنوك ديفي ظفللا اذه

 ىثلا كلذ ةيصاخ وه ىذلا ؛ كلا ىف

 لض لالش ر لثس : تااق.اهنأ اهنع هللا ئطر ةشئاع نتع دواد ونأ ىوز («ةعبارلا ةجحلا)

 ذختي بارش عتبلا : ىباطلا لاق «مارحوهف ركسأ بارعش لك» لاقف ؛ عتبلا نع ملسو هيلع هللا

 انآ : كاق» يم. لول هابسفإاو.. .ةتمفاللا ١ ليلطت :لئايعأ هركتتا لي هات لك كلطي .هبق و... لسغللا نم

 ميرحتب هنع باجأف ةذبنآلا نم دحاو عون نع لس مالسللا هيلع هنآل , حابم ركسملا نم ليلقلا

 هريداقمو هعاونأ نم ءىث.ف ليصضفت كانه.ناكولو ؛ اهنم ريثكلاو ليلقلا هيف لخدبف « سينجلا

 هلم, لو هركحنا
 هيلع هللا ىلص هللا .لوسر لاق لاق : هللا دبع نب رباج نع دواد وبأ ىور «(ةسماخلا ةجحلا)

 «مارح هليلقف هريثك ركسأ امد لسو

 هيلعهتلا ىلص هللا لوس ر تعم : تلاق ؛ ةشئاع نع مساقلا نع ايش عدا (ةسداسلا ةجحلال

 «قرفلا» ىناطلا لاق (مار> هنم ففكلا ءلق قرفلاهنم ركسأ امو مارح ركسم لك » لوقي ملسو

 بارشلا ءازجأ عيمج ةلماش ةمرحلا نأ نايبلا نيبأ هيفو « الطر رشع ةتس عسي لايكم
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 ا

 1 ةيآلا «رسسيملاو رخخا نع كنولأسي» ىلاعت هلوق

 هللا لص هللا لوسر ىلإ اكشف ؛ ةحضوم ةجش هجشف ريعب ىحلب ىراصنأ هبرضف : راضنالل ءاجه

 لهف)هلوق ىلا (رسيملاو را امنإ) لزنف ًايفاش انابيب رخخلا ىف انل نيب مهللا : رمع لاقف ملسو هيلع

 اذه ىلع ميرحتلا عوقو ىف ةمكحلاو : هللا همحر لافقلا لاق . براي انيهتنا : رمع لاق (نووتنم متنأ

 ملعف , اريثك كلذب مهعافتنا ناكو ؛ را برش اوفلأ اوناكدق موقلا نأ ملع ىلاعت هللا نأ بيترتلا

 اذهو «يردتلا اذه ميرحتلا ىف لمعتسا مرج الف ؛مهلع كلذ قشل ةدحاو ةسعفد مهعنم ول هنأ

 ىلاعت هلوق لزن مث ةيآلا هذي رسيملاو رخلا مرح هللا نرأب .لاق نم سانلا نمو « قفرلا .

 براش نآل . ةالصلا تقو.رخلا برش ميرحت كلذ ىضتقاف (ىراكس متأو ةالصلا اوبرقت ال)

 تزن مث ءانمض برشلا نم ًاعنم كلذ نم عنملا ناكف . ركسلا:عم الإ ىلصي نأ هتكمي ال رخلا

 دسعب؛ تلون ةنآلا هذ نأ نأ نب عيبرلا نعو ؛ ميرحتلا ىف ةوقلا ةياغ ىف تناكف ةدئاملا ةيآ

 رخخا ميرحت

 رخلا نأ نايب ىلإ رقتفنف : رذلا ميرحت ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ اندنع نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا

 رخلا برش محرحت ىلع ةلاد ةبآلا هذه نأ نايب ىلإ مث ؟وهام

 وهف ركسم بارش لك: هللا همحر ىعفاشلا لاق ؟ وه ام رذخخا نأ نابب ىف «لوالا ماقملا امأ

 ىلع ىفاشلاةجح . ديزلاب فذق ىذلا ديدنشلا بنعلا ريصعنع ةرابع رخلا : ةفيثح وبأ لاقو . رمخ

 : لاق ةاميتطدتلا" ضو ريغ لاف: ىعسعلا نع : هقلبلا ف دواد ونأ ئورام : اهدخإ رتل

 زاك طولا( :فيسعلاو ةطيطاوم ةجلاو ةكيلا وهن ناو سرا ل
 نأ :ريخأ .هنعادللا قطرازرع' نأل: اهيحأ : هجاوأ ةثالث نمهب لالدتساللا هجلاو ٠ لمعلا ماشا

 « رقلاو بنعلا. نم ذختت تناكاهنأ 5٠ ريعشلاو ةطنحلا نم اذخنت ىهو تمرح موي تمزح نا

 ىهو « تمرح موي رخلا تمرح : لاق هنأ : اهناثو . ارمخ اهلكاهنومسي اوناك مهنأ ىلع لدي اذهو

 . ةسنلا عاونآألا هذه ميرحت لوانتي رثخلا رحت نأب حيرصتلاكاذهو « ةسنلا ءايشالا هذه سم ذختت

 اكاهناكر ع نأ كلش الوات ارش نملقحلا نماخ ا ضاع قلل ةنع هللا ضر 2000

 هريغف لقعلا سماخ ام لكل مسا رخل نآيهحارو رزتم ةكللات

 هللا لووول ٠«كاق "لاق « لغتنا !ديضر ريشي نب ناعتاا ن2 راد وأ ىور (ةيناثلا ةجحلا إل

 ناوءارمخر بلان هناو « ارمخلسعأ|نمناو ءأرمخر هلا نم ناوءأر مخ بنعلا نم نا»ملسو هيلع هللا لص

 تحتةلخاد ءايشاألاهذهنأ ىف يرص اذه نأ : امهدحأ:نيهجو نمهب لالدتسالاو «ارمخ ريعشلا نم

 عراشلا دوصقم سيل هنأ : ىلاثلاو . رمخلا مجبر ىلع ةلادلا ةيالا تحن ةلخاد نوكستف ءرخلا مسا



 ةيالا «رسيملاو رثلا نع ا ىلاعت هلوق 1
 موو لذ "يي -

 يفق .رم ري
 هه #ذ

 ىوخلا عمنا لع نومدقيف :هنيد ةرصنممزلام اوضقي 000 ا نور

 (نوعجار مهر ىلإ مهنأ ةلجو ممولقو اوثآ ام نوتؤي نيذلاو) لاق اي. ءاجرلاو

 ىفلخد امنإ نظلاو « باوثلا لصأ ىف نيقيلاو عطقلا : ءاجرلا نم دارملا نأ (ىناثلا لوقلاإل

 (مهر اوقالم مهنأ نونظي نيذلا) ىلاعت هلوق ريسفت ىف اهانررق هوجو هيفو ؛ هنقو قده

 لمعلاونامالا ىلع اوتام اذإ ممءاجر رمل ققحي ىلاعت هللا نا ىأ (مبحر روفغ هللاو) ىلاعت لاق مث

 مهمجرو اويلعي ملام هباحصأو شحج نب هللا دبعل رفغ « ميحر روفغ هنأو ؛ حلاصلا

 ثلاثلا مكحلا

 ربك أ امهمتإو سانلل عفانمو ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رنا نع كنولأس) لجو زع هلوق

 4 امهعفت كروم

 لمتحهناف « اولأس ءىث ىأ نع مهنأ نايب هبف سيل ( رسيملاو رخا نع كتولأسي) هلوق نأ ملعا

 نعاولأس مهنأ ل متحيو . هب عافتنالا لح نع اولأس مهنأ لمتحيو : هتيهامو هتقيقح نع اولأس مهنأ

 لاؤسلاك لذ نأ ىلع باوجلا صيصخت لد ةمرحلا ركذبباجأ امل ىلاعتهنأ الإ : هتمر>و هبرش لح

 لئلا ةنآلا قارا همز و لالا نع انقاو ناك

 ليخنلا تارمث نمو) ىلاعت هلوقةكمب لزن ٠ تايآآ عبرأ رخا ىفتازن : اولاق (ىلوألا ةلأسملا)

 رمع نا مث «مل لالح ىهو اهنوبرشي نورلسملا ناكو (انسح اقزرو ًأركس هنم نوذخنتت بانعالاو

 اناا هلم: لفعل هدم هتان رتل: ى.انيفأ هلل لوسي ٠ !ةولاق ةياحضلا قه لوقت وب اذاعماو

 دبع اعد 6 ؛نورخآ ابك رتو موق امبرشف (س انلل عفانمو ريبك مثإ ام,مف لق) ىلاعت هلوق امف لزنف

 دبعأن ورفاكلا اهنأ اي لق : أقف لصي مبضعب ماقف .'وزكسو اوبرشق « مهنم ًاسان فوع نب نمحرلا

 راصناألا نم موق عمتجا مث ءاهبرشش نم لقق (ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقتال) تازنف . نودبعتام
 هللا ل د دف ا نفقا اول ماتو ااواريتعفا او ركس الفا «(صاقؤ. ىبأ نب دعس ميفو
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 7 لان

 0 ةيآلا ءاردهاجو اورجاه نيذلاو اونمأ نيذلانإ» ىلاعت هلوق

 (مجر روفغ هللاو هللا

 : ناتلأسم ةيآلا ف

 : لاق شحج ن.هتللادبع نأ : لوألا : ناهجو اهلبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف «ىلو ألا ةلأسملا)

 نآلل ؛ ةيآلا هذه تازنف اب اوثو ًارجأ هنم عمطن لهف «اتلعف امف انيلع باقعال هنأ به هللالوسراب

 تيا لابن م15 ىلتلاو . ايما ةاتاقملا من بسر 0 ا نط اسض نط

 ركذب كذبت ديعولل ببس هكرت نأ نيبو.( مل هرك وهو لاتقلا يلع بتك ) هلوقب لبق نم داهجلا

 ديعو.دجوي داكي الو (هللا ليس ىف اودهاجو اورجاه نيذلاو.اونمأ نيذلا نإ) لاق هب موقي سم

 . دعو هبقعيو الإ

 دضوه ىذلا رجلا نم هلصأو : مهرئاشعو مهناطوأ اوقراف ىأ (اورجاه) 4ةيناثلا ةلأسملا)

 هيفا رجم تقو ةرجاهلاو.. رجم نأ: ىغبني ام هنآل . رجم : حيبقلا مالكلل لبق هنمو ؛ لصولا

 هورجم نراقالاو تالا نأ هم“ دازلا كرك نأ زاعو ءةرجملا نمةلعانم ايلا

 نم اهلصأف ةدهاجما امأو ؛ ةرجابم كلذ ناكف . ببسلا اذهب مثرجه أضيأ وهو ؛ نيدلا اذه ببسي

 نيد ةرصنىف رخآ دهج ىلإ هدهج مضي نأ ةدهاجلا ىنعم نوكي نأ زوو ؛ ةقيثملا وها ئذلا دهجلا

 زوحيو ؛ ةوقلاو دييأتلا لصحيل رخآ دعاس ىلإ هدعاس لجرلا مض نع ةرابع ةدعاسملا نأ اهلا

 ةلعافمريضتفيكلاةلثمو « ودعلا لعف دنعو . ودعلا لاتق ىف دهجلا لذب ةدهاجملا نم دارملا نوكي نأ

 ةرابع وهو.« ءاجرلاهنم دارملا نأ : لوألا : نالوقهفو.(هللا ةمحر نجري كتلوأ) ىلاعت لاق مث

 ناآلكلذو . هللا باوث ىف نوعمطي مهنأ عضوملا اذه ىف ىلاعت دارأو « اهعقوتي ىلا عفانملا نظ نع

 هوجريو هعقوتي ناك لب ؛ هلمج ىف باوثلاو زوفلاب اءطاق ناك ام شحج نب هللأ دبع

 ؟ تايألا رئاس ىف امك هب عطقي ملو ؛ ءاجرلاب اقلطم دعولا لعج مل : لبق ناف
 بجو. ريغ لمعلاو نانمبالا ىلع باوثلا نأ انبهذم.نأ :. اهدحأ :. هروجوب نمب باوجلا : انلق

 هنكلو .دعولا مكح القع بجاو هنأ. به : اهيناث و . ءاجرلاب هقلع كلذلف . دعولا كحب لب : القع

 ءاجرلا وه لصاحلا ناك مرجالف . نقيتمال هيف كوكشم طرشلا اذهو.. كلذ دعب رفكي ال نب قلعت
 دب الو , هللا لبس ىف داهجلاو , ةرجحلا و.« :راسمبالا وه.انبه روكذملا نأ : اهتلاثو.. عطقلا.ال

 الف ,ةثالثلا هذهل هقفو م. اهلل هللا هقفوي نأ وجرب نأ: وهو «لامعألاا رئاس نم كلذ عم ناسنالل

 لب. ٠ ةرفغملا هذه ىف دبعلا كلكش هقلا'نأ' ةينالا نم دازرهلا سيل.: اهعبارو . ءاجرلا ىلع هقلع مرج

 , ىلاعق هللا قح ىف مهسفتأ نيرصقتسم  داهجلاو ةرجحلا عم ايندلا نوقرافي مهنأب مهفضو.دارإلا

 «05-رخذه و
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 هلا اهنا ىفاوُدهاَجَو اورجاه نيذلاوا را مآ نبذل نإ
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 اك ,ىش لمعلا نآل : لمعلا سفن لاطبا وه سيل لمعلا طاب>] نم دارملا (ةيناثلا ةلأسملا])

 طابحالل نوتبثالا لاف : هيف نوماكدملا فاتخا مث . لا مودعملا مادعإو ؛ لازو ىنف دجو

 كازا رم ةظرقلا اما قياسلا نام آلا باث لير ةثدانلا ةدرلا باقَع نأ هم ذازرملا :ريفكتلاو

 دلما را اخ لع هن را وللا ل رقي كلوا ةلرتنملا نها نرخأاتللا ويح مشاه نأ ثهذم وهام لع

 نأ وه هللا باتك ىدراولا طابحالا نم دارملا ىنعملا اذهب طابحالل نوركتملا لاقو« ىلع ىنأ

 لمعي املدب ف اان هنكمي ناك ةدرلاب ىنآلا نآل طبحم لمع ةدرلا كلتف ةدرلاب ىنأ اذإ دترملا

 اعفنهنم ديفتسيال ىذلا ءىدرلا لمعلا اذهب هلدب قأو ديجلا لمعلا كلذب تأي مل اذاف اباوث هب قحتسي

 201 1 'ةدراف هيف“ نول لظاب "الممر أ أ :هلثع طبخلأ اهنا : لاقي «زاثطملا مظعأ هن اللفت لب

 ىف ةقيقح نوكي نأ امإ طابحالا ريسفت ىف هانركذ ىذلا اذه : طابحالل نوركنملا لاق مث ةرضم

 بجو ًازاجم ناكنإو . هيلا ريصملا بجو هيف ةقيقح ناكناف . نوكيال نأ اماو ؛ طابحالا ظفل
 لوقلانأ ىلع . نامبالا ةحص ىف طرش ةافاوملا نأ ةلأسم ىف ةعطاقلا لئالدلا ان ركذ انألل , هيلا ريصملا

 لاعتم كر#عنلا ذأ كتلي كاداحلا ليفلا ران

 نأ ىلا لتاقيو ٠ هب رفظلا دنع لتقي هنأ وهف ء ايندلا ىف لامعاألا طوبح امأ 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 قحتسيالو ؛ هنم هتجوز نيبنو « انس ءانثالو ًارصنالو ةالاوم نينمؤملا نم قحتسيالو « هب رفظي

 دعب هنوديريام نأ (ايندلا ىف مهلامعأ تطبح) هلوق ىف ىنعملا نوكي نأ زوجيو . نيباسملا نم ثاريملا

 ىث ىلع هنم نواصحب الف ؛ هلك لطبي مهنيد نع لاقتنالاب ممتدياكمو نيملسملاب رارضالا نم ةدرلا

 0 : ةدرلا دعب هنوامعيام ليوأتلا اذه ىلع لامعأللا نوكتتف ؛ هراصنأب مالسالا هللازازعال

 ىذلا باوثلا مهقاقحتسا لطبت ةدرلا هذه نأ هانعم طايحالاب نيلئاقلا دنعف « ةرخ الا ىف مهل امعأ

 اعفنو اباوث ةدرلا كلت نم نوديفتسيال مهنأ هانعم كلذل نيركسملا دنعو . ةفلاسلا مما را

 كئلوأو) ىلاعت لاقف ةرضملا كلت ةيفيك نيب مث « راضملا مظعأ انف نيت كال ا ةرخشلا ق

 (نودلاخ اهف ممرانلا ناوكأ

 ةمحر نوجري كئلوأ هللا ل يبس ىف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نا لجو زع هلوق
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 ةجح « جملا كلذكو « ىدأام ءاضق همزل : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو « هيلع ةداعإال : هللا همحر

 كذلوأك كك لو كبف هنيد نع مكنم ددتري نمو) ىلاعت هلوق هنع ىلاعت هللا ضر ىفاشلا

 دجوي مل صخشلا اذهو ء رفاكح وهو تو نأ لمعلا طوبح ىف طرش (مهلابعأ تطبح
 ولو) هلوقي ضراعم اذه : لبق ناف ءأطبحم هلمع ريصيال نأ بجوف ٠. طّرشاا اذه هقح ىف

 : لاقيال ( هلمع طبح دقف نامبالاب رفكي نمو) هلوقو (نولمعي اوناكام مهنع طبحل اوكرشأ

 ىلع اوعمجأ مهناف : ديقملاو قلطلا باب نم اذه سيل : لوقن نال . بجاو ديقملا ىلع قلطملا لمح

 تنأ :٠ .هديعل لاق نك, دو اميمأ دنع لوني محلا نأ طرشب هقلعو ؛ نيطرشباكح قلع نم نأ

 ءاج اذإ لب . امهنم دحاو لطبد ال :ةعملاو سينخلا موي ءاج اذإ رح تنأ « سينخلا موي: ءاج اذإ رح

 ةعمجا موي ءاج مث هارتشا مث . علم ىف نكي ملو سيخخلا موي ءاخل هعاب ناكولو : قتع سينا موي

 لواآلا قيلعتلاب قتع كلم ىف وهو
 طرش ةدرلا ىلعتوملا نأ ىلع تلد ةيالا هذه نا ةيآلا هذمم كلسقلا نع (ىناثلا لاؤسااو ١

 رالإة دواخل: ماكحاللا هذه ةلمجنم ناف هب لوقنن< و. ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ماكحالا عومج

 ىلع ةلالد ةيالا ىف سيلو . لاعاألا طبح ىف فالخلا امناو . طرشلا اذه عم الإ تبثيال كلذو

 هيف طرش ةدرلا ىلع توملا نأ

 نآل . نيطرشبو دحاو طرشب قيلعتلا باب نمال ديقملاو قلطلا باب نم اذه نأ : باوجلاو

 هقيلعت ىنمم ًاعنام امهنم دحاو لكب هقيلعت نكي ملول حصي امإ نيطرشبو طرشب قيلعتلا

 طوبحلا ىف رثأ ةدرلاىلع توملل قبب ل طوبحلا ىف ًارثؤم ةدرلا درج انلءج ول انتلأسم ىفو . رخآلاب

 باب نم لب نيطرشبو طرشب قيلعتلا باب نم سيل اذه نأ انملعف  تاقوألا نم ءىث ىف الصأ
 دمشملاو قلطملا

 طرشب طوبحلا بجوت امنا ةدرلا نأ ىلع تلد ةيآلا نأ هباوجخ (ىاثلا لاؤسلا امأو)

 كلذفريدقتلا اذه للعو ؛ةدرلا لع توملا طرشب رانلا ىف دواخلا بجوت اماو: ةدرلا لع توملا

 لمت ازعبس لاقي

 مهلامعأ طع كئلوأف) 0

 كلبتفامنوطب ظعتف اهرضي ائيشلبالا لكأت نأ طبحلا لصأ ةغللا لهأ لاق «ىلوألا ةلأسملا)

 داسفك هنال اذهب لامعألا نالطب ىمسف «للي وأ اطبح لتقيام عيبرلا تبني امن ناو» ثيدحلا ىفو

 : لئاسم هيفف «ةرخألاو ايندلا ىف

 هيلع دسفملا دورو ببسب ءىثنأا
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 كناوأت 2 وهو تميف هليد نع مكنم ددتري نمو) لاقف ؛ ةدرلا ىلع ًاديدش هل هدعب ركذ

 راثلا قف مئادلا باذعلا بجوتساو (ةرخالاو ايندلا ىف مهلامعأ تطبح

 اذإ ةروكذملا ماكحالا هيلع عرفتي امنإ دادترالا نأ ىضتقي ةيآلا رهاظ (ةثلاثاا ةلأسملا))

 هذه ىلع عرفت دقو ؛ ماكحالاهذه نم ءىث تبثي مل ةدرلا دعب ملسأ اذإ امأ ؛ رفكلا ىلع دترملا تام

 نأ اومعز. نيملكتملا نم ةعامج نأ وهف ىلوصالا ثحبلا امأ ؛ ىعورذف ثحبو ىلوصأ ثحب ةتنكتلا

 هيلعنمؤملا تام اذإ الإ اناميإ نوكبال نامء الاف «ةافاوملا لوصح رفكلااو نامبالا ةح طرش

 ؛ هللابذايعلا ودّترا مث انمؤم ناكن م نآلا : اولاق : هيلع رفاكلا تام اذإ الإ ًارفك نوكيال رفكللاو

 دعب مث . ىدبألا با 0 هيلع ق>تسا دق ناكل ةقيقحلا ىف انامبا رهاظلا نامبالا كلذ ناكولف

 ءىراطلا نا :لاقي نأ اماو ؛لاحم وهو ناقاةحتسالا قبب نأ اماف ىدبألا باقعا قتسي هرفك

 ناوكد نييلف# 2 ىراطلاو 5 نيت .ةللظام ةافاملا نأ« اهدتسأ موج ولا لاح اذه قباسلا ليزي

 نم لبسأ عفدلا نآل . ىلوأ ىناثلا لب : ”ىراطال ًاعفاد قباسا نوك نم ىلوأ قبال اليزم ”ىراطلا

 قباسلا لاوز ”ىراطلا نايرط طرش ناك. نيبناجلا نم ةلصاح تناك اذإ ةافانملا نأ : اهيناثو . عفرلا

 قباسلا نامبالا باو نأ :اهثلاثو « لاحت وهو رودلا مزل ”ىراطلا نايرطب قباسلا لاوز انللعولف

 اياواست نافأ 6 رخألا نم ليزأا امهدحأ ن وكي وأ نيبواستم ان وكي نأ اهإ , ”ىراطلار شكسلا:ٍباَقَعو

 لهأ نم الو باوثلا لهأ نهال فاكملا قبب ذئايخل ءرخآلاب امهنم دحاو لك طباحتي نأ. بجو

 دنعف : ديزأ قباسلا نأ ضرفنلف , رخآلا ىلع امهدحأ دادزا نإو . عامجالاب لطاب وهو باقعلا

 امنوك عم ضعبلا نود تاقاقحتسالا ضعب لوزي ذئيخ ؛ هيواسياه الإ لوزيال “ىراطلا نايرط

 لقأ قباسلا نأ ضرفنل وأ . لاح وهو حجرم ريغ نم احيجرت كلذ نوكيف . ةيهاملا ىف ةيواست»

 ىلع عمتج< ذتيخ . قباسلا ةلازإ ىف ةرثؤم هئازج لج ن وك, 'ءالتارلا "عياظلا: نارك نإ امإ دكفل

 01 ف ابا فاينل ةللز [فرتوابا ان رك نأ اًمإ وأ لاك وه وز ةلقمنم كارت دخارولا مالا

 وهو :حجرم ريغ نم لثملا احيجرت ةيرثؤملاب ضعبلا كاذ صاصتخا نوكي ذئنيحو . ضعبلا نود

 اناميإ هنظن انك نإو « قباسلا نامبالا كلذف : رفك مث انمؤم ناكاذإ هنأ انركذ امب تبثف ؛ لاحت

 : ارفكا مكاو“ انالعإناليالا نوكيل طارت ةافاوملا نأ روظف. انام: هللا دنع تاكامأةنأ الإ

 نأ ماكحالا كلتل ةبجوم ةدرلا نوك طرش نأ ىلع تلد اهناف ؛ هيلع ةيآلا تلد ىذلا وه اذهو

 :ةدارلا كلت لعومزمللا كوع

 ىعفاشاا لاق تقولا ىف ملسأ مت ذراع صاذ | لسملا نأ وهف .: ىعورفلا ثحبلا امأ
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يآلا «مكتيد نع عمكودبب ىح)» ىلاعت هلوق
 م ْ ة

 نوءبتيف) لاقو (ميحجلا لاص وه نم الإ نينتافب هيلع متلأم) لاقو (اورفك نيذلا م 8 1

 (كيلا هللالز اه ضع عاق رش نأمثرذحاو) لاقو « نددلا ىف ةنملاىأ (ةنتفلاءاغتبا 1

 اونتفي نأ ىنعملاو (نيملاظلا موقلل ةنتق انلعجتال انير) لاقو (اورفك نيذلل ةنتف انلعجتال انبر) لاقو

 (نونتفملا مكبأ كورصببو رصبتسف)لاقو « لظلاو رفكلانمهيف مام مهنيعأ ىفنيزتيف:مهنيدنع ام

 هاكر دعلا ىف ةنالبتلا لأ ليش قد لاوانع و هل ىف ذاتك نيكل نوت نوفل

 ةنتفلا نآل ؛ لتقلا نم ربكأ ةنتفلا نا : انلق امتإو « ناحتمالا ىه ةئتفاا نأ تايآلا هذه تبثف

 حصف ؛ ةرخآلا ىف مثادلا باذعلا قاقحتسا ىلإو « ايندلا ىف ريثكلا لتقلا ىلإ ىضفت نيدلا نع

 نبا لتق وهو « هنع لاؤساا عقو ىذلا لتقلا كلذ نع الضف لتقلا .ره ربكأ ةنتفلا نأ

 قماؤم ىلإ ةيرشلا هده بجاضص يحتج نت هللا ده تتك ةيآل هذه تلزن ال هنأ ىوز : قرطتلا

 هللا لوسر جارخاو رفكلاب مت أ مهوريعف « مارحلا رهشلا ىف لاتقلاب نوكرشملا ريع اذإ . ةكم

 ىتح مكنولتاقي نولازي ا هلا تيبلا نع نينمثملا عنمو : كه نم سو هيلع هللا ىلص

 الو 0 كفا قصرت: قلو كاع هلوق هريظنو ؛ رهاظ ىنعملاو (اوعاطتسا نا مكتيد نع كودرب

 : لئاسم هيفو ( ملم عبتت ىتح ىراصنلا

 لغف اذه ::قدخلاولا لاق“ + اذك لعفي الاي. الأو ذك لغفج لازم( لوأإلا ةلأتملا

 ردصمهل سيل« ىسع »وحن ؛ ريثك لاعفالا ىف هلثمو . لوعفم الو لعاف : هّنم لاقل ء هل 8 ال

 0 «لا هل دو (تأ هدو (كأ هدو(مله»و «ءىتةام»و «رذ» كلذِكَو 5 عراض» الو

 2 كلذ ناك« مه )) هيلع ن تالخد أ اذاف ؛ ىفنلا 55 لاوزلا ند 2 لعفلا كلذ ىلع ودود ىأ

 مثادلا توبثلا ىلع اليلد نوكيف

 كودرب ل ىنعملا ليقو ودرب تأ ىأ ( مكنيد نع كودي ىد>) هلوق «( ةيناثثا ةلأسملا)

 ترفظنا : هودعلىل جرلأ لو يرتغاطتسالد اع 2 ا (اوع كك | نأ) هلوق « 3 0 !انأأ ةلأسملا)

 هب رفظي ال هنأ قااو وهو 0

 5 لئاسم هيفو 6 رفاك وهو تديف هلي د نع مكنم ددن :٠ ندهورإل ىلاعت لا

 فرهلانوكسلمرجلا 2 كي (ددنرب نهو) هلوق ىدحاوأ لاق 3 «ىلوالا أ 8

 هبأوجو «ددرب» ىلع فطعلاب 0 (تعف) هلوقو 0 ماغدالا نمد ةغللا قار 2 وهو ؛ ا قالا

 (مهلا ا تطرح 36 وأف)

 2 مميد نع نوداكملا كبرت نأ وه ةلئاقملا كلت ند مهضرع نأ ىلاعت نيب ا )0 ةيناثلا ةاا ل



 ةيآلا «لتقلا نم ربك أ ةنتفلاو» ىلاعت هلوق م

 دوجسلا عكرلاو نيفك اعلاو نيفئاطلا مارحلا دجسملا نع اودص

 .ةكم نملب . دجسملا نم نيملسملا اوجرخأ مهنأ دارملاف ( هنم هلهأ ج رخاوإ) ىلاعت هلوق امأو

 اوناكو ىوقتلا ةملك مهمزلأو) ىلاعت لاق اي تيبلا قوةح نيمئالا مه اوناكذا هل الهأ مهلعج امتاو

 اوناكامومارهلا دجسملا نع نودصي مثو هللا مهبذعي ال نأ م امو) ىلاعت لاقو (ابلهأو اهب ق>أ
 ءايلوأ اونوكي نأ نع مبكر شب اوجرخ نيكرشملا نأ ىلاعت ربخأف (نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ هءايلوأ

 نم ربك أ اهنم دحاو لكىأ « ربك أ اهنأب اهيلع مح ءايشاألا هذه .ركذ نأ دعب ىلاعت هنا مث ء دجسملا

 ءايشاللا هذه نم دحاو لكن ا:اناق امناو ؛ جاجزلا لوق ىلع عيرفت اذهو  مارملا ربشلا ىف لاتق

 رمكلاو ؟ارفك ءاشاألا'ءذهأ نم دخاو لكنأ : اًههدنحأ :.نيبججول مارحلا ربشلا ىف لاتق نم'ربكأ

 مارهلا رمششلا ىف لاتق نم ربك أ ءايشالا هذه نم دحاو لكنأ ىعدن انأ : ىناثلاو . لتقلا نم ظعأ

 ربشلا ىف لاتقلا كلذ عوقوب أعطاق ناكام وهو ء شحج نب هللا دبع نع ردد ىذلا لاتقلا وهو

 اومن أ مزايف ٠ مارا رمشلا ىف مهنم ءايشألا هذه عوقوب نوعطاق رافكتا ءالؤهو « مارملا

 ربك أ ءايشأللا هذه عوقو

 رفكلا ىه : امهدحأ : نيلوق ةنتفلا ىف اورك ذ دقف (لّتقلا نم ربك أ ةنتفااو ل ىلاعت هلوق امأ

 رك ذ مدقت دق جاجزلا لوق ىلع نآل . فيعض ىدنع وهو ٠ نيرسفملا رثك أ هيلع لوقلا اذهو

 ليوأتلا اذه لب : ًاراركت نوكي رفكلا ىلع ةنتفاا لم (ربك أ هب رفكو) لاق ىلاعت هناف « كلذ

 ءارفلا لوق ىلع يقتسي

 ىف تاييششلا ءاقلاب ةرات « مهنيد نع نيبلسملا نونتفي اوناكام ىه ةنتفلا نأ (ىناثلا لوقلاو إل

 قحسا نب دمح لوق اذهو « رساي نب رامعو بيبصو لالبب مهلعفك ؛ بيذعتلاب ةراتو : ممولق

 لرد ان ديلكوأ 13] رانلا كهذلا تنته :*لاقت «يناحتمالا"نع ةرابع ةنتفلا نأ انرك د.دقو

 قافنا همزل اذإ هنال ركل ناحتما ىأ (ةنتف مدالوأو مكلاومأ اك لاا ةلاوق ريتا و: فيع لنتحلا

 فيس ملا) ىلاعت لاقو « قافنالا نع هل ازا كلذ نانا داو ى ركشس شا ايس<ىلايملا

 لاقو ؛ ءالبلاعا 0 مهيد ىف نونحتمال ىأ (نونتفيال مثو انمآ اولوقي هك نأ لنا

 ىذوأ اذاف هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو) لاقو ؛ ىولبلاب ناحتمالا وه امتإو (انوتف كانتقو)

 رافكحلا نم نيدلا ةبج نم هبيصت ىتلا ةنحلا هب دارملاو (هللا باذ؟ سانلا ةنتف لعج هللا ىف

 لك ةوض رعوا هوذ١ مها دارملاو (اوباوتن ل مث. تانمؤملاو نينمؤملا اوننق نيذلا نا) .لاقو

 فخ نا ةالصلا نم اورصقت نأ حانج ركيلع سيلف) لاقو ٠ مهنيد ىلع مهتاث أونحتمل باذعلا
 )د ْ
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 دعب لاق امل هنأب ىتاثلا هجولا ىف اونعطو . عامجالاب أطخ وهو « هللاب ًارفك مارحلا ربشلا ىف لاتقل

 نم دجسملا لهأ جارخإ نوكي نأ مزليف مدقتام لكن م ربك أ ىأ (ربك أ هنم هلهأ جارخاو) كلذ

 عامجالاب أطخ وهو « رفكلا نم هللا دنع ربك أ دجسمملا

 ىف لاتقلا نع لاؤسلا عقوام هنأب كربخأ ىذلا نم هنأب لوآلانع بيحب نأ ءارفلل : لوقأو

 دلبلا فو مارحلا ربشلا ىف لاتقلل نيمظعت-م اوناكموقلا نال عقو هنأ رهاظلا لب ٠ مارحلا دجسملا

 ىلع مهوقو . لاؤسلا ىف امهوعمج مهنأ رهاظلاف « موقلا دنع حبقلا ىف رخآلاك امهدحأ ناكو مارخلا

 ًارفك مارحلا ربشلا ىف لاتقلا نوكي نأ مزاي لوالا هولا

 تايثالا ىف ةركنلا نآل « هب لون نحنو ارفك مارحلا ربشلا ىف لاتق نوكي نأ مري : انلق

 , كإذك لانق لكنأ مزاي الو . رفك مارحلا دجسملا ىف ادحاو الاتق نأ اندنعو ؛ مومعلا ديفتال

 دجسملا لهأ نمدارملا:انلق « رفكتلان :مربك أهنم دجسملا لهأجا رخان وكي نأ مزاي ىناثلاهجولا ىلع هوقو

 رفك هنأ كشال لالذالا ل يبس ىلع دجنسملا نم لوسرلا جارخاو « ةباحصلاو مالسلا هيلعلوسرلا م

 ءىثلانأ كشاالو ؛ ق>ال ضرعوقباس مرج ريع نم ناسناللءاذيإ هنال ؛ لظ وفآرفك هنوك عم وهو

 ىف لوقا ةلمج اذهف ءهدحو ارفك نوكي امم هللا دنع حبقأو ربك أ : ًارفكو اءلظ نوكي ىذلا

 ءارفلا لوق ريرقت

 رهاظهبج و( هب فلو هيأ اينما لع دلو ريك هيف لاق اق لق) هلوق ةيآلا ىف « ثلاثلا لوقا )

 واو وهف (مارحلا دجسملاو) هلوق ف ضفخلا امأو . تافصلا هذبب فوصوم هيف الاتق نأ وهو

 نزول نقلا 1 !يمامأ امر زهفنل ناقل مسقلا

 هللا, ناميالا نع دص هنأ : اهدحأ : هوجو هيفف هللا ليبس نع دصلا امأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 : اهتلاثو . مالسلا هيلع. لوسرلا ىلإ اوزجاب. نأ/نم نينلتسملل دض : اهيناثو : مالشلا هيلع محبو

 ةيالا هذه نأ ىلع تلد ةياورلا : لوقي نأ لئاقلو « تيبلا ةرمع نع ةيبيدحلا ماع نيملسملا دص

 ؛ ةليوط ةدمب ردب ةوزغدعب تناكةيبيدحلا ةصقو ؛ ش>ج نب هللا دبع ةصق ىف ردب ةوزغ لبق تلزن
 رفكلا وهف هتلاب رفكلا امأو « عقاولاك ناكىلاعت هللا مولعم ىف ناكام نأب هنع باجي نأ نكميو

 هانفطع ناف (مارحلا دجسملاو)هلوق امأو: ثعبلا ىلع ارداق « ةدابعلل اقحتسم . لسرلل السرم هنوكب

 عنم وه . مارحلا دجسملاب رفكتلا ىنعمو . مارحلا دجسملاب رفكو : ىنعملا ناك (هب) ىف"ريمضلا ىلع

 ,ءاسنع زيمتي امم ىتاا هتيضف ىف ببسلا وه امب اورفك دقف ؛ هن فاوطلاو هنف ةالصلا نِع سانلا
 ل(

 منال كلذو 34 مارحلا دكا نع دصو : ىنعملا ناكهّنلا ليبس ىلع فوطعم هنأ 5 لاق نهرو ؛ عاقبلا



 ةيآلا «هللا ليبس نع دصو» ىلاعت هلوق ع

 (مارحلا دجسملاو هللا

 هب تررم ؛ لاقي ال هناف « ريمضلا ىلع فطعلا زوحب ال هنأ, لوألا هجولا ىلع اوضرتعاو

 ؛مارحلا دجسملا نعو هللال بس نع دص :ةيآآلا ريدقت نوكي هجولا اذهىلع نأب ىناثلا ىلعو ء ورمعو

 ىننجألا عاقياف ؛ دحاولا ءىثلا كح ىف لوصوملاو ةلصلاو .دصلل ةلص (مارحلا دجسملا نع) هلوقف

 ازئاج نوكي ال امهنيب

 دجسملاب و هب رفكو : ريدقتلا وكي ىت> هيف رجلا فرح راهضإ زوحي ال ل: لوألا نع بيجأ
 (ماحرالاو هب نولءاست) ةزمح ةءارقب اذهدك أتي مث « بي رغب سيل هللا مالكىف رامضالاو . مارحلا
 هللا باتك ىف هب أرق اذاف « قافتالاب الوبقم ناكل ةغللا هذه ىور ةزمح نأ ولو ضفخلا ليبس ىلع

 نأ كفل ا ىلاق قابلا لزقلا,اوزاتخا نذإ) نورثك الاء اهأو ٠ الوبقن نوكي نأ: كوأ ناكللاغت

 .: نيهجول انه هانلمحت انأ الإ زوج ال هنأ لصاللاو ءلودصوملاو ةلصلا نيب ىنجأألا عوقو ىضتقي

 نأ : ىتاثلاو . لصف ال هن.اكف . ىنعملا ىف دحاولا ءىثلاكهب رفكلاو هللا ليبس نع دصلا نأ : لوألا

 هلوقك ٠ ةيانعلا طرفل هيلع مدق هنأ الا (مارلا دجسملاو) هلوق بيقع (هب رفكو) هلوق عضوم
 طرف نأ الإ ًاؤفك دحأ هل نكي ملو : لاقي نأ مالكلا قح نم ناك (دحأ افك هل نكي ملو) ىلاعت

 انبه اذكف هميدقت بجوأ ةيانعلا

 ىلاعت هلوق نأ ىناهفصالا لسم ىأو ءارفلا رايتخا وهو ؛ ةيآلا هذه ىف (ىناثلا هجولاإل

 ل1 كال نع كنولأسي :رينتتلاو, ةزمارجلا ويشلا/ لغا والاب بطع/ (مارملا دجسملاو)

 ريبك ) هلوقو « أدتبم (هيف لاتق) هلوق نأ : امهدحأ : ناقيرط اذهدعب مث , مارحلا دجسملاو مارحلا

 هنأب و « ريبك هنأب هيلع موكح هيف التق نا : ريدقتلاو « ربخ دعب ربخ (هب رفكو هللا ليبس نع دصو

 هللاب رفك هنأبو ؛ هللا لويس نع دص

 نع دصو) هلوق امأو ءربخو أدتبم ةلمج (ريبك هيف لاتق) هلوق نوكي نأ (ىناثلا قيرطلاو)

 « هيلع مدقتام ةلالدآ فوذحم ربخلاو (هب رفكو) هلؤق اذك و ءادتبالاب عوفم وبف (هللا ليبس

 ديز : كلوق هريظنو , ريبك هب رفك و « ريبك هللا لبس نغ دصو : ريبك هيف# لاتق لق : ريدقتتلاو

 ملكوت اآلن رول 1 انفه فب توب رصللا نعلعا أ, قلظيما:و و معرلا : هريدقت + وزنعو قلطنم

 لاتقلا نعآعقاو ناكل ارؤسسلا نآلل «كفيعضوهف . مارا دجسلا ف لاتقنغ كنولأسي : ةيآلا زيدقت

 نوكي نأ ىضتقي هنأب لوألا هجولا ىف اوزعطو مارحلا دجسملا ىف لاتقلا نعال ؛ مارحلا رششلا ىف

 لييس نع نودصيو اورفك نيذلا نا) لافت ةلوقب دك اثم وهو :.ازلاق (هللا ليبس) ىلع فطع
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 مع ةياالا لش ليس ع دوو لات هلو

 ةقبقدلا هذه لجال نيظفللا ىف ريكذتلا راتخا ناكف ؛ رفكلا ةيوقتو مالسالا مده هيف ضرغلا

 هترهاطظ أ: ناوكيإ عرج .مالكلا محأأ لب + مهبولق ىضت الكا مالكلا اذنب. رض ام لاح كزالا

 نيظفللا نيذه ركذ نأب لصح امنإ اذهو ؛ قحلل اققاوم نروكي هنطاب و : هودارأ امل مثوملاك

 ةدئافلا هذه تلطيل فيرعتلا ظفلب امهدحأ نع وأ امهنع ريبعتلا عقو هنأ ولو' ريكنتلا لطل ع

 الإ هيلإ .ىدنتيم ال'ففيطا نس تانكلا اذه جالك نم هلك لك جن هلا نم ناحبلم هللا

 بابلآلا ولوأ
 اوفلتخا مث . مارحلارشلا ىفلاتقلا ةمر> ةبآلا هذه كح نأ ىلع روبمجا قفتا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 سانلل لحيال هنأ هللاب ءاطع ىل فلح : لاق هنأ جيرج نبا نع لقنف خسن مأ قب له محلا كلذ نأ

 هللا لوسر نكي ل : لاق رباج ىور ٠ مفدلا ليبس ىلع الإ ٠ مرحلا ربشالا ىف الو٠ مرحلا ىف وزغلا

 نيبلسلل حاصي له بيسملا نيديعس لّدسو ؛ ىزغي نأالإ مارحلارهشلا ىف وزغي لس و هيلع هللا ىلص

 لوقلا اذهىلءاعيمج مويلاروغثلاب سانلاو : ديبعوبأ لاق ؛ رعنلاق ؟مارحلا رهشلا فرافكلا اولتاقي نأ

 بسحأ كلذك مهيلعهركتي قارعلاو ماشلا ءاءلع نم ادحأرأ ملو « ابلكروهشلاىف احابم وزغلا نورب

 ةخسانةيالا هذهو (مثومدجو ثيح نيك رشملا اولتقاف)ىلاعتهلوقهتحابإ ىفةجحلا و زاجحلا لهأ لوق

 قايسف ةركن اذه(ريبكهبيف لاتق لق) ىلاعت هلوق نأ ىدنع ىذلاو:مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ميرحتل

 لاتقلاميرحت ىلع اهيف ةلالد ال ةيآلا هذبف ؛ دارفالا لكلوانتي الو. ادحاو ادرف لوانتيف تايثالا

 هيف خسنلا ريدقت ىلإ ةجاح الف : مارحلا رهشلا ىف اقلطم

 دنع ربكأ هنم هلهأ جارخاو مارحلا دجسملاو هب رفكو هللا ليبس نع دصوإل ىلاعت هلوق امأ

 ناتلأسم هيفف (هلل

 هراتخاىذلاوهو نيبرصبلا لوق : لوألا : هوجو ةيآآلا هذه ىف نييوحنلل (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةعوفرم اهلك (هنم هلهأ جارخاو مارحلا دجسملاو هب رفكو هللا ليبس نع دصو) هلوق نأ ؛ جاجزلا

 0 ملأس ىذلا لاتقلا نأ : ىنعلاو (هللا دنع ربك أ) هلوق اهربخو « ءادتبالاب

 نب هللا دبع نوبعت فيكف « مارحلا ربشلا ىف اهنع اوعنتمت مل اذاف : هنم ربك أ ءايشآلا هذه نأ الا

 ىف ًاعقاوأ لتقلا كلذ نك نأ ازاوجم ثاك هناف.ءاأ هال ارذع هف ل نإ عم لاتقلا كلذ ىلع شحج

 مل. كسفتأ نوسنتو رنلاب سانلا نورمأتأ) ليئارسإ ىنبل ىلاعت هلوق هريظنو . ةرخآلا ىدامج

 (مارهلا دجسملاو) هلوق ىف رجلا ىف اوفلتخا مهنأ الا ؛ رهاظ هجو اذهو (نولعفت الام نولوقت

 هنأ : نيزثك اللا لوق وهو : قاتلا .«هب ىفءاملا لع تفلطع هلأ :ايهاحأ : نيج هفارك

 ©« 0  رخفق هو
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 كنولأسي) اهنم . نآرقلا ىف نبلك , ضبق ىتح :ةلأسم ةرشع ثالث نع الا هولأسام « ٍلسو هيلع

 (مارخلا ربشلا نع

 مالسلا و ةالصلا هياع لوسرلا اولأس : اولاقرافكلانم ناكلاؤسلا اذه نأ (ىناثلا لومتاوإل

 ىلاعت هللالزنأو هيف هلاتق اواحتساو ؛ هب اوكف لال> هنأب مربخأول ىتح مارخلا رهشلا ىف لاتتقا نع

 لاتق لق مارحلا رهشلا ف لاتق نع كن ولأسإ: ىأ (هيف لاتق: مارالا رهشلا نع كن لاكن )ةيآلا هذه

 لاتقل كلذ نم ربك أ هب رفكحلاو مارحلا دجسملا نعو هللا ليبس نع دصلا نكلو « ريبك هيف

 اواتاقي نأ لاؤسلا اذه نم مهضرغ نأ ىلاعت نيبف (مكنيد نع كودري ىتح مكنواتاقي نولازيالو)
 ىدتعا نمف صاصق تامرحلاو مارحلار مشلاب مارحلارمشلا) هلوق هدعب ىلاعت هتلالزنأ مث ء نيملسملا

 . زئاج عفدلا ليبس ىلع لاتقلا نأب ةبآلا هذه ف حرصف (.كيلع ىدتعاام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع

 لدب ىمسي اذهو « مارحلا رهشلا نم لدبلا لع ضفخ (هيف لاتق) ىلاعت هلوق 4(ةيناثلا ةلأسملا))

 لاق . هبوث ديز بلسو ؛ هلا ديز قرسو همالكديز ىنعفنو « هيلع ديز ىنبحيأ : كاوقك « لامتشالا

 , لماعلا ريركت ىلع لاتق ىف ضفخلا مبضعب لاقو (دوقولا تاذ رانا دودخاألا باعحأ لتق) ىلاعت

 ؛ عيبرلاو دوعسم نبا ةءارق ىف وه اذكهو هيف لاتق نع مارحلا رهشلا نع كذ :ولأتي + ريدقتلاو

 (هبف لتق) ةمركع أرقو « مهنم نمآ نمل (اوفعضتسا نيذلل) ىلاعتهلوق هريظنو

 : ناتل أسم هيفق (ريبك هيف لاتق لق )ل ىلاعت هلوق امأ

 هنأ الإ ءةركن ناكنإو (لاتق) هلوقو . هربخ (ريبك ) و أدتبم (هبف لانق) (ىلو ألا ةلأسملا)
 ىمسي اك. ركنتسم ميظع ىأ (ريبك ) هلوق نم دارملا وهلا دتسلا هاخج نسخ (هلفإ)“هلاوقل ندع

 (مههاوفأ نم جرخت ةيلك تربك ) ىلاعت لاق  ةريبك ميظعلا بنذلا

 ءىجت نأ تزركي اذِإ ةركدلا قح نمو (هيف لاتق) ىلاعت هلوق ىف لاتقلا رك مل: ليق ناف

 لوآألا ريغ ىناثلا روكذملا ناككلذك نكي مل ول هناأل .لوآلا وه ىناثلا روكذملا نوكي ىتح ماللاب

 (ارسي رسعلا عم نإ) ىلاعت هلوق ىف اك

 « لوآلا ريغ نذإ ىناثلاب دارملا ناك. نيتركن اناكو رركست اذإ ظفللا نأ متر ذ ام معن : انلق

 هيلع مدقأ ىذلا « نيعملا لاتقلا كلذ (هيف لاتق مارحلا ربشلا نع كنولأسي) مهوقب انذار هوقو

 ًاريبك نوكي ىنلا لاتقلا نأ ىلع هيبنت هيفو (ريبك هيف لاتق لق) ىلاعت لاقف : ششحج نب هللا دبع

 ةرصن هب ضرغلا ناكل اتقلا اذه نآل رخآ لاتق وه لب « هنع متلأس ىذلا لاتقلا اذه وه ّض

 نوكي ىذلا وه ريبكلا لاتقلا امتإ « رئابكلا نم اذه نوكي فيكف« رفكدا لالذإو مالسالا
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 مذ ةيآلا «مارحلا رهشلا نع كنولأسي» ىلاعت هلوق 000

 نولئاقلاو «نيرفاكلا نم وأ نيبلسحلا نم ناكأ لئاسلا اذه نأ ىف اوفلتخا «ىلو الا ةلأسملاا] ٠
 موقلادنعناكدقو لاتقلا مهيلعبتك امل ىلاعت هنا : اولاق نيذلا : لوآلا : ناقيرف نيملسملا نم هنأب

 نماألا نوكي نأ مهدنع دعبي مل ٠ لاتقلا نم عنملا ىف ةمرحلا مظعأ مارحلا دجسملاو مارالا رهشلا

 اولأسنأ ىلإ كلذ مهاعدف « نراكملا اذه ريغ ىفو « نامزلا اذه ريغ ىف نوكي نأب ًاديقم لاتقلاب

 ا آلا تلزنف ؟ عضوملا اذه ىفو ربشلا اذه ىف مهلاتق انل لحأ : اولاقف : ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 . نيملسملا نم ناكل اّوسلا اذه نأ رهاظلا هجولا اذه ىلعف

 ليعا هيبازول ويسرا نأ لاق هنأ: يناس تل واوا يم ا مهو (قاثلا قيرفلا )

 ةعبس دعل و ؛ نيرهشب ردب لاتق لبق هتمع نبا وهو ىدسالا شحج نب هللا دبع ثعب ملسو هيلع هللا

 هتف نآءرمأ ور هللا هعفدو | دهعواناتك هل بشك زر طهر ةنافف ةنيفل )هس دش ا ا

 نمي .ىلاعت اهلا ةكرب لع رسف دعب امأ : هيف اذاف . هيف اب لمعي و ء هباحأ لع هأ ريو . نيتلزتم دع

 امس: هللا دبع لاقق « ردخن هنم انيتأت نأ كلعل ٍشْيَرَق ربع اهب دصرتق: لخن نطب لزنت ئتح كعبتا

 بحأ نمو ؛ هرمألل ضام ىتاف ىعم قلطنيلف ةداهشلا مكنم بحأ نم : هياحصألل لاقف . هرمأل ةعاطو

 ةثالثو ىرضحلانب ورمع مهملع رف , فئاطلاوةكم نيب لخت نطب غلب ىتح ىضفف , فلختيلف فلختلا

 كلذب اومهوأو ؛ مهنم دحاو سأر اوقلح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحأ اوأر انف فكم

 شحج نب هللا دبع عم ناكنم دحأ وهو ٠ لظنحلا هللا دبع نب دقاو ىتأ مث ء رامع موق مهنأ

 اومدق ىتح هيف امب ريعلا اوقاسو « نينثا اورسأو . هلتقف ىمرضحلا نب وريع ىمرو

 ؛مارخلا رهشلا دم لحتسا دق : اولاقو شيرق تجضف . سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع

 ةالصلا هسلعْلاقف: كلذ اودعبتسا دق اضنأ نوملسملاو ؛ ءاهبدلا هف كفسف كشالا هانا |

 انلتق انإ هللا لوسراي شحج نب هللا دبع لاقو ؛ مارحلا رهشلا ىف لاتقلاب كت رمأ ام ىلا : مالسلاو

 فقوف ىدامج ف مأ هانيصأ بجر ىفأ ىردنالف ؛ بجر لالهلا انرظنف انيسمأمث , ىرضحلا نبا

 ةالصلا هيلع هللا لوسر ذخأف ؛ ةبآلا هذه تلزنف « ىراسأللاو ريعلا ملسو هيلع هللا ليص هللا لوسر

 : هوجول نيملسملا نع ردص امنا لاؤسلا اذه نأ رهظالاف ريدقتلا اذه ىلعو « ةمينغلا مالسلاو

 لقال انانية اراك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نيرضاحلا نيك1 قا ءاهذكا

 هللا | دخم نأ متبسح مأ) هلوقق ةيآلا هذه لبقامامأ ؛ نيملسملا عم باطخ اهدعبامو ةيآلا هذه

 ىور : !مثلاثو (ىاتيلازع كنولأسي و رسيملاو رخلانع كنولأسي) هلوقو « نيماملاعم باطخوهو

 هّللأ لص هللأ لوسر كتاح] نمد 1 اوناكاموق 5 8 لاق هلأ نس نا نع ريامج نب كيعس



 ةيآلا «مارخلا رهشلا نع كنولأسي» ىلاعت هلوق 37

 ا وا ل

 ردم نعد ريك هبف لأتق لق هبف لاتق مارحلا رمشلا نع كولي

 1 ةتئفلاو هللا دنع رك أ هنم هلهأ حاَرإَو ماركا دجسْكاَو هبا فكها
01 

 ا هاس ا 21

 نمو اوعاطتسا نإ ! مكتيد نَع م 2 0 مكونا ل , الو لتقلا نم

 20 مما م هركا < 6ك ساراس 1 د مى د ه مث 52 6 8 < ةه

 ايدلا قى مهانعا تطبخ كئلؤاف رفاكو هو تلم هشد نع مكنم 0

 «؟1١1/> يداعب م رآثلا تا 8 ا

 لاق نم مهنمو ؛ نيقي ىلاعت هللا نم ىهو «لعل» لثم كنشلا مهوت «ىسع» «ةعبارلا ةلأسملا )

 عمتسملل كيعلا لوصعّلع لدت اهنأ'الإ لاك كنشلا لوصح ىلع لدتال ىهف . ةعمطم ةملك اهنا

 هوجولا وه هبف حتا وأعلاف «لعل» خال الق كاذانأا 05 هداج ىلإ ا اح ال ريدقتلا اذه ىلعو

 ىسعف) لاق « نآرقلاف بجاو هللا نم «ىسع» ليلخلا لاق (نوقتت كل ) ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا

 5 هللاو لصح دقو ( 6 مم ع نأ هللا ىسعو) دج و دقو (مستفلاب ىلا نأ هللا

 كلذو داهجلا ىف ميظعلا بيغرتلا هنم دوصقملاف (نودلعتال متأو معي هللاو إل ىلاعت هلوق امأ

 الإ يتلاكمأت , ال هناحبس هنأ مع مث « ىلاعت هللا مع ع لاكو « هسفن مع روصق مفتعا ذإ ناذنألا نإإل

 اه 1 2 هلام هيلع بج ودب لاعت هّللأ 1 ىلاذأ ا مع 5 هتحلصمو هيريد هيف ع

 ىتعاطب الغتشمنكف ؛ كدلع نم لكك أىلعنأ ملعا دبعلا اهيأ اي : لاقىلاعت هن اكف . نكي مل وأ عبطلل

 كئالملا باودج َّق ىلاعت هلوق 0 ماقملا أذه ْق ةيآلا هذهف 3 كعبط ىذتفم كَ تفدات ليو

 م 6 لعأ ىلا)

 د هل اها وع صوب هيف لاتق لق هيف لاتق مأر مدك ردن هع كت لا !.ىلاعت هلوق

 مكواتاقي ن نولازب كا لعقلا نم ازيك أ, ةنتفلاووأ هللا دنع 0 هلهأ حا ا | دجسملاو هن

 تطيح كتل وأن 5 رفاكو هو تميف هند نع كم 5 دن رب نمو أوع اظحتلا نإ د نع كودرب يح

 ( نودلاخ اهيف مث رانلا باحصأ كتاوأو ةرخآلاو ايندلا ىف ملامعأ
 ا 9 و ||

 | ةاننف ةنآلا ُْق

 0 مح ب



 و ةيآلا «ىكل ريخ وهو ًائيش اوهركت نأىسعو» ىلاعت هلوت

 ديز مايق برق ة ىأ

 عفانملل بس وهو 2 :لاخا ق يلع اقاش ءىثلا ناك ف هنأ ةيالا ىنعم م ةيناثلا ةلأسملا)

 ىف ةحصلا لوص> عقوتل لاخلا ىفرملا ءاودلا برش نس> هلجالو . دضلابو لبقتسملا ىف ةليلجلا

 لمحت نسحو .٠ لبقتسملا ىف حبرلا لوصح معقوتل رافسالا ىف راطخألا لمحت نسحو « لبق لا

 كرت نال كلذو كلذك انههو ؛ ىقعلا فو ايندلا ىف ةميظعلا ةداعسلاب زوفلل ملعلا بلط ىف قاشملا

 نكلو  قافتالا نع لاملانوضو , لتقاا رطخ نع شسفنلا لوص لاخلا فادست لاك ناو دا

 مكانقلواحو ؛ كدالب دصق نوكسلاو ةعدلا ىلإ كليم ملع اذإ ودعلا نأ : اهنم راضملا نم عاونأ هيف

 اذهو « حالسو ةل آدادعإ ريغنم مهلاتقىلإ اوجاتحتنأ امإو : كلاومأو ؟ءامدحيبتسي وكن أ, نأ اماف

 ىف مث « ءاودلا ةرآرم لمحت نع سفنلا ةرفن ببسي هروبرظ لوأ ىف ضرملا ةاوادم كرتك نوكي

 لوصحلببس لاتقلانأ لصاحلاو , ةةشملاوةرفنلا كلت فاعضأ لمحت ىلإ ًارطضم ءرملاريصيمالارخآ

 ءاليتسالاب يظعلار هرسلا اهنمو . ةمينغلان ادجوامنمو . تقولاةمالسب عافتنالا نهريخ كلذو . نمألا

 دابجلا لعف اذإ ميظعلا باوثلا نم دهاجملل لصحياماهنم . ةريثكف نيدلاب قلعتيام امأ ؛ ءادعألا ىلع

 الف مكمنغتسي نأ كودع ىثخي هنأ اهمو كف انادي ملف ةماقتسالا ةقيرط كلسو ؛ ةدابعو ابرقت

 كسفنأ مكلذبو مكنيد ىف دج ىأر اذإ ودع نأ اهنمو . نيدلا نع نودترتف ةنحلا ىلع نوربصت

 . رجألل نيقحتسمكلذ ببسب مثرص كدي ىلع لسأ اذاف « كني دىلإ كلذ ببسب لام هبلط ىف كلاومأو

 ببسب لتقلا لأ لمحت دق ناكىلاعت هللا ةاضرمل ابلط لاتقلا ىلع مدقأ نم نأ اهنمو ؛ هللا دنع ميظعلا

 ياا عيضي ال هنأو . هتحربو هللا لضفب ائقيتم لجرلا رصي مل امو . هللا ناوضر بلط

 هللا ىلع انندلاناسنالا قراف كلذك ناكىّتمؤو« لتقلاب ىضر ال' ةلظان رومأ اندلا تاذل نآلو

 م اظعأ نم كلذ ةانثدلا ٌلضشِياو

 وه ةعفتم دك كلا اضراعت 5 ل أ مولعمو 2 ددضلابو ريثك ريخ وهف هّللأ ء ءادعأ عم

 | هرك ناكولو عبطلانأ ا 1 ع تثق ؛ َن اسنالا تاد دأ عبس

 ع نأ ىسعو ل ريخ وهو عش !ازهنركتا نأ ىسعو) هلوق نمدارملا وه أذهو. 6

 (مكل رش وهو ايش

 ىحللا تررش : كاع 2 هتطس اذا قا تر 0 نه هاغأإ وبك ءاومشلا «رشلا» « ةثلاث || "0 أسملا)
1 2-0 2 ( 

 : ل هتطسا اذإ بوثااو

 . فحاطللا ففكاألاب ترشأ ىتجو

 صا ءاسن“ لا طاش« ىلا نع | هعاسال كهل 2 0
 3 3 ا ف .٠ 76 نا 3



 ةيآلا كل ريخ وهو ًائيش اوهركت نأ ىسعو» ىلاعت هلوق 5/1

 ىلع ذشنيح دابجلا نيعتي هناف « نيسلسملا رايد نوك رشا لخدن نأ الا . تايافكلا ضورف نم

 ملعأ هللاو لكلا

 (مكيلع بتنك ) هلوق نم رهاظلا نأ وهو لاكشا هيف (مكل هرك وهو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 اذإو « رفاكلا لاتقب سمؤيال رفاكلا نآل ًاضيأ هسيلع لدي لقعلاو ؛ نينمؤملا عم باطلا اذه نأ
 كاذوهفيلكتو هللا كحل اهراكن م ملان وكبر عشي اذه ناف (5ل هركوهو) لاق فيكف كإذك ناك

 كسمتي و هبحو كلذب ىضريلب « هفيلاكتو ىلاعت هللارماوأل اطخاس نوكيال نم انأل , زئاج ريغ

 هداسف هكرت ىو هحالص هنأ معي وهب

 نإو تفلكملاو « سفنلا لبع اقانث هنوك ءهركلا نم دارملا نأ لوآلا : نيهّجو نم تاوجلاو

 نآل , سفنلا ىلع اقاش اليقث هنوك نع كاذب جرخبال نكل ؛ هحالص وهف هب هللا هرمأ ام نأ ملع

 ؛ ةايحلا عبطلا هيلا ليمبام ,ظعأ نأ مولعملا نمو ؛ ةقشدو ةفلكهلعف ىفاد مازلإ نع ةرابع فيلكتلا

 املضرفي نأ لبق لاتفلل مهتهاركدارملا نوكي نأ : ىناثلا . لاتقلا سفنلا ىلع ءايشاألا قشأ كلذلف

 هلت نم كل ريخ لاتقلا نم هنوهركت ىذلا نأ ىلاعت هللا نيبف ءادغالا ةرثكلو ءفوخلا نم هيف

 مكيلع ضرف نأ دعب هنوهركت التل

 ائيش اوهركت نأ ىسعو) هلوق ليلدب ةهاركلا وه فاكلا مضي «هركلا» (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةغلابه فصولا عضوم ردصملا عضو ىنعملا نوكي نأ : امهدحأ :نابجو هيف مث (:كل ريخ وهو

 ءاسنخلا لوقتك

 رابدإو لابقإ ىه اماف

 روبخلا ىندمب ربخلاك« لوعفمىنعمب العف نوكي نأ : ىناثلاو . هل مهتهارك طرفل ةهارك هسفن ىف هناك

 ىعم قوكي نأء ووك و ءةفحضلا و هفكضلاك ناتفل امهو حتفلاب ىبلسلا أرقو ؛ كل هوركم وهو ىأ

 7-0 هنمو « مهملع هتقشمو هل مهتهارك ةدشا هيلع اوهركأ مهن اك. زاجلا ليبس لع هارك الا

 كن مل امن هتهرك ام مضلاب «هركلا» مهضعب لاقو ملعأ هللاو 1 رك هتعضابو اهلك ةقأ هللخ)

 حتفلابف هارك الاب ناكاذإو « هيلع

 «مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو ,كل ريخ وهو اًئيش اوهركت نأ ىسعوإل هلوق امأ

 تال ف

 لاق متيسعو اهتيسع : هنم لاقيف هيضام قبو هعراضم جرد لعف «ىسع» «ىلوألا ةلأملا)

 : هانعمو ديزماق : لوقت ادب زىسع : لوقتف لعفلادعب عفت ري لا عفت ريو ( م ( تسع لف )لاقت

 لا ١ زم ) مأمق ىمعه ريدة موق نآدنز ىمعكلوةقترق ى 1اس ١ نو 5 نأى مدل 3 8 كاف بر 3
 ا

0 24 
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 ا ةيآلا فيلا ف ىلاعت هلوق

 هزن مو 5 ---010 ا ةدا 0 شه 32

 رث سه سلع هرثهك رتس هلا رع 8 م

 «؟1» هسا متتاو معي هللاو مكَل مرا أ

 ىاثلا م تجمحلا

 عر كك ريح ىهو انش | وهاك لأى عو كل هرك وهو لاتعلا كيا بتك ١) ىلاعت هلوق

 لئاسم هيفو «نوبلعتال متنأو معي معي هتلاو مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ

 ك< هتماقا ةدم لاتقلا ىف نوذأم ريغ ناك« مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ معا (ىلوآلا ةلأسملا)

 صضرف مث . ةماع نيكر شما لاتق ىف هل نذأ مث , نيكرشملا نم هلتاقي نم لاتق ىف هل نذأ رجاه الف

 نعو لكلا ىلع لاتقلا بوجو ىضتقت امنا:موق لاقف ةيآلا هذه ىف ءاملعلا فلتخاو دابجلا هللا

 ةيآلا هذه نأ : ءاطعو , رمعنب| نع لقنو بجاو وزغلا نأ هللاب تيبلا دنع فاح ناك هنأ لوحكم

 ةجح طقف تقولا كلذ ىف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باصحأ ىلع لاتقلا بوجو ىضتقت

 هلوق ىف فاكلاب باطخلاو . اضيأهيضتقي(مكيلع) هلوةوبوجولا ىضتقي (بتك )هل من نيل ول

 مكيلعبتك )هلوق َْق كلا لعل لج ومس نم ىلعو نيدوجوملا ىلع بوجولا نم عنمم ال (مكيلع)

 (مايصلا مكيلع ب 00 صاصقلا

 ةءافكل )| لع و أ نابعالا ىلع ايج كر نوكي نأ ىذتعي له |ه ةيالا ر هاظ : لف ناف

 هلوق فو ةداحأ نمد> | ولك لعىأ ( ميلع) هلوةنآلنا عال العا اوةكافأ ىضتقي لي: انلق

 كيو ؛باحبالا ىضتقي (بتك ) هلوقنأ ءاطع ةجح (مايصلا يلع بتك . صاصقلا مكيلع بتك )

 تقولا كلذ ىف نيدوجوملاب باطخلا اذه صيصخت ىضتتقي (مكيلع) هلوقو ةدحاو ةرم هب لمعلا ىف

 رمز كحك امانف 0 لاح (مايصلا مكيلع بت : « صاصقلا مكيلع ب 59 هلوق نا:انلق انأ الإ

 ىلع قس أ بج وف انبه ةدوقفم ةلالدلا كلتو. عامجالا ىهو ةاصفنم ةلالدب . كلذ دعب دجو يس

 0 ا هللا دعو الكو) ا عالي (اكمير: اولا ىلصالا عضولا

 | ١ خسن مث اناث ناك ضرفلا: لاقي نأ الإ مبلل ظ ىلا ادوعوم ناكا اضرف اعيضم دعاقلا

 ناك 0 هللا عل هلوق 8 هيلع لدبي و ) 5 ريغ اليل هيلع لدي أ ريع نم خسنلاب موهقلأا مازتلا

 هنأ لع يي مويلا عامجالاو 6 هانيبام ىلع ا ريغ خسنلاب لوقالاو (ةفاك اورفنمل نونمؤملا



 ةيآلا «ريخ نم اولعفت امو» ىلاعت هلوق ”

 اذهلف ٠ ريغلا ىلع قافنالا نم ىلوأ سفنلا ىلع قافنالاو هنم ءزجلا ىرحب راج ناسنالا بيرق نأ

 نيبرقاألا دعب ركذ ىلاعت هللا نا مث « ديعبلا ىلع قافنالا نم ىلوأ بيرقلا ىلع قافنالا ناك ببسلا
 بنكي دجأ مه يبل كات مهنوكلو باستك الا ىلع نوردقيال مثرغصل منال كلذو ؛ ىاتيلا

 ىلاعت ركذ مث عايضلا ىلع فرشأو ؛ بساكلاو بسكلا مدع دق هوبأ تام ىذلا لفطلاف ٠ مل

 ةردق نم هك ليصحتلا ىلع مهتردق نال ىئااتيلا ةجاح نم لقأ هال ده ةخبالا نيك اسما مثدعب

 «رقفلاو جا ايتحالا ىف عقب دق ؛ هدلب نع هعاطقنا بيسب هناف ليبسلا نبا مهدعب ىلاعت ر " ذ مث ىاتيلا

 ةكاال اذهل صف امل مث: , قافنالاةيفيك ىف ىلاعت دا هبتر ىذلا حيحصلا بيترتلا وه اذهف

 ريخ نم هومتاعفاءلكو ىأ ( ميلعهب هلل نافريخنم اولعفتامو)لاقف لامجالاب كلذدعي هفدرأ لماكلا

 هللا ناف هباّقع ملأ نم ابرهو هباوث ليزجل ًابلط ءطو هلل ةبس> مهريغ عم اماو نيروكذملا ءالؤه عم اها

 ءامسلا ىف الو ضراآألا ىف ةرذ لاقثم هيلع نع بزءيال ىنعي املاع هنوك ىف ةغلابم ملعلاو ؛ملع 2

 ل لال قا: وأ كد نم مكنم لماع لسع عيضأ ال ىنإ) لاق اك هيلع ءازجلا نسحأ مكيزاجيف

 (هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي

 (ديدشل ريخلا بحل هناو) لجو زع هلوقل لاملا وه ريمخلا نم دارملا ( ةسماخلا ةلأسملا))

 هيفو « رثك وأ لق لاملا نم ءىش قافنا نم اواعفت امو ىنعملاف (ةيصولا اريخ كرت نإ) لاقو

 رلا هوجو رئاسو قافنالا اذه لوانتي (ريخ نم اواعفت امو) هلوق نوكحي نأ وهو رخآ لوق

 لأ ادق و ١ ةعاطلاو

 لمتحي هناأل فيعض اذهو  ثيراوملا ةيآب ةخوسنمةبآلا هذه:مبضعب لاق (ةسدالا ةلأسملا))

 نيدلاولا ىلع قافنالا ٍلسم وبأ لاق : اهدحأ : اهيلا خسنلا 10 هوجو ىلع ةبآلا هذه لمح

 دقق دنع مهتقفن مزمل" دقودلولا دلوو اولا اكلللا و كلا نفاس روتَقق دنعبجاو

 نآإل هل هجوال :« ثيراوملا ةبآب ةخوسنم اهنأ لاق نم لوةف هجولا اذه ىلع ةيآلا انلمح اذاو : كلملا
 فصورال توملا دعب لصي اف اضيأو ؛ توملا دعب لصي ثاريملاو ةاحلا لاحفف مزلت ةقفنلا هذه

 "011 لذا اب هسا انكار قلل ات شا ىلإ تارقملا بج نم: ذازرملا نكي نأ: اهسناثاو ب ةقفن :هنأب

 ذاك نورك نأ : ا مرساعجارلا نزرمصف: لولا: لوألا مدقيف تابجلا هذه ىف هقفشإ نأ

 نيك اسملاو ىاتيلاب لصتي اهفو « ةيافكلا ثيح نم نيبرقآلاو نيدلاولاب لصتي ايف بوجولا
 ىلع اثعب نوكي ام نيبرقلاو نيدلاولا ىلع قافنالاب ديرب نأ لمتحي : اهعبارو . ةاكز نوكي ام

 هذه لكل لمتحم ةيآلا رهاظف ةقدصلل صاخبام نيك اسملاو ىااتيلل هفرصي امفو ؛ محرلا ةلص

 خيسل ريغ نم هوجولا



 لام قافنإ هب اورمأ ىذلا نأ نيملاع اوناك مهناأل ةيفيكبلا نع لاؤسلا : دوصقملا نأ الإ «امد ظفلب

 ؟ وه ءىث ىأ لاملا كلذ نأ ىلإ مولا فرصني مل امولعم اذه ناكاذإو « ىلاعت هلا ىلإ ةبرق جرخي

 ؟ وه ءىث ىأ هفرصم نأ لاؤسلاب بولطملا نأ نيعت ًادارم نوكي نرأ نع اذه جرخ اذاو

 نإ ىهام انل نيبي كبر انل عدا اولاق) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ لاؤسلل اقباطم باوجلا نوكي ذئذي>و

 ؛ لاؤسلا كلذل اقاوم باوجلا اذه ناكامتاو (لولذال ةرقب اهنا لوقي هنا لاق انيلع هباشت رقبلا

 بلط ىلعهلمح نكميال(ىهام) هلوقف . اذك اهتفصو امنأش ىتلا ةميهلاىه ةرقبلانأ مولعل.ا ند ناكهنآل

 قيرطلا اذهبف « اهريغ نع ةرقبلا كلت زيمتت اهىتلا ةفصلا بلط هنم دارا نوكينأ نيعتف , ةيهاملا

 اورمأىذلا نأب نيملاعا وناك مهنأ انملعال انههاذكسف ٠ لاؤسلا كلذإ قباطم باوجلا كلذ نا : انلق

 لب « ةيهاملا بلط وه سيل (نوقفني اذام) 9 وق نم مهدارم نأب عطقي نأ بجو : وهام هقافتاب

 .لاؤسلا اذه اولأس مهنأ دارملا نوكي نأ لمتحي : (هثلاثو ؛ باوجلا نسح اذهلف ء فرصملا بلط

 ؛ الالحالام نوكي نأ طرشب .ركلو. ناك «قع يأ ىفنأ راف لاوسلا | ذه: مه لبق من كف

 لكأ هرضيال جازملا حي ناسذالا ناكاذااملثم اذهو . فرصملاىلا افورصم 3 نأ اطل

 كتشامال# ا نيترم مويلاف لك: بيبطاالوقيف ؟ لك 1 اذام : بيبطال لاقف ؛ ناك ماعطىأ

 . كلذ فنرضملا نوك نأ لرشب تدوأ ,ئث:ىأ قفنأ : ىنحملا انههاذكا طرشلا اذه نيكل

 جرخلاك امهنال كلذو « نيدلاولا مدقف . قافن الا ف بيترتلا ىعار ىلاعت هنأ لعا 4ةعبارلا ةلأسملا)

 ناكف «فعضلا ةياغ ىف ناكىذلا لالا ىف هايبر مث « بابسألا ملاع ىف دوجولا ىلا مدعلا نم هل
 الإ اودبعتال نأ كبر ىضقو) ىلاعت لاق كلذلو هيلع امهريغ ماعنإ نم ظعأ نبالا ىلع امهءاعنإ

 ةياعر نم بجوأ ءىثث ىلاعت هللا ق> ةياعر دعب سيل هنأ ىلإ ةراشإ هيفو (اناسحإ نيدلاولاب و هايإ
 نادلاولاو« ةقيقحلا فدوجولا ىلإ مدعلانم ناسنالا جرخأىذلا وه ىلاعت هللا نآل ؛ نيدلاولا قح

 اهحريغقح نم مظعأ امبقح نأ تيثف ؛ ةرهاظلابابسألا ملاع فدوجولا ملاع ىلإ هاجرخأ ناذلا امه

 « نيبرقألا نيدلاولا دعب ىلاعت ركذ مث . قوقحلا ةياعر ىف امهريغ ىلع امبمبدقت بجوأ اذهلف

 ىلع ضعبلا حجري نأو دبال لب ؛ ءارقفلا عيمج للاصمب موقي نأ هنكمال ناسنالا نأ هيف ببسلاو

 :هوجو نم حيجرتلل ايس نوكت نأ حاصت ةبارقلاو ؛ حجرم نم هل دبال حيجرتلاو ؛ ضعبلا

 اف . رخآلا لاج ىلع مهنم دحاو لك عالطال ببس ةطلاخلاو : ةطلاخلا ةنظم ةبارقلا نأ : اهدحأ

 ؛ متأ ريقفلا ىلع ىنغلا عالطاو . متأ ىنغلا ىلع ريقفلا عالطا ناكر يقف رخآلاو ًاينغ امهدحأ ناك
 عوجرالريقفلا جاتحا « ريقفلا بناج عاريمول هنأ : اهيناثو . قافنالا ىلع لماوحلا ىوقأ نم كلذو

 : اهثلاثو . سفنلا نع ررضلل ًاعفد مهحلاصمب لفكتي نأ ىلوألاف هقح ىف ةئيسو راع كلذو هريغ ىلإ

 «"ح -رخف -: 2



 يقل نوعا اذام 7 0 كاملا و 522

 1 ماكحألا نامبو « ةحيصنلااو ظعولا 0 رايلارلا ثانث ثوكي نأ: نآرقلا ةداع نه نآل

 هل ًابدكؤمو ءرخآلل ايوقم امم دحاو لكن وكيل « ضعبلاب اهضعب
 لناس دقو ةيآلا هذه وه (لوألا محلا

 ةالصلا هيلع ىنلا ىنأ لجر ىف ةيآلا هذه تلزن سابع نبا نع : ءاطع لاق (ىلوآلا ةلأسملاا)
 ىلع امهقفنأ 1 انيد ىل نا : لاق . كسفن ىلع هقفنأ : لاقف . ارانيد ىل نا : لاقف مالسلاو
 . كيدلاو ىلع اهقفنأ : لاق . ةعبرأ ىل نا لاق . كمداخ ىلع اهقفنأ : لاق . ةثالث ىل نا : لاق . كلهأ
 00 هللا ليبس ىف ايقفثأ : لاق .:ةتسب ىل نا : لاق ..كتبارق لعرابقفنأ : لاق . ةسمخ ىل نأ : لاق

 اريبك اخيش ناكو حوملا نب ورمع ىف تازن ةيآلا نأ سابع نبا نع ىلكلا ىورو يا

 ايفل نيأرو. انلارمأ نم قفتت اذام لاَ مظع لام هدنعو دحأ موي لتق ىذلا وهو ءامره
 ةيالا هذه تازنف

 مسا ةلزنمب «اذد عم «ام» لعحب نأ : امهد>أ : نالوق «اذام» ىف نييوحنلل (ةيناثلا ةلأسملا إل

 تايثاب ؟ لأست اذامع : نولوقي برعلا نأ هيلع ليلدلاو ؛ نوقفنيب ابصن عضوملا نوكيو ؛ دحاو
 افلاإلا قدح ؟لاست!اذانع : الاقل ءدحاو مسا ةلزتمب «اذ» عم «ام» نأ الولف ءام» ىف فلالا

 نم فاأآلا اوفذح مل الف (اهاركذ نم تنأ ميف) هلوقو (نولءاستي مع) ىلاعت هلوق نم اهوفذح اي

 ؛ مسالا رخآ نكي ملامل هنم فلاآلا اوفذحب لو .دحاو مسا ةلزنمب ءاذ» عم هلأ تضلع هاذ يرخأ

 : هلاك ا د ف ترك نإ الإ : رجا ناك اذا ايفحاو دلتا

 0 ع ريزنخك ميل ىنمتشي ماق امالع

 ءاذ» اهربخو « ءادتبالاب ًاعفر «ام» نوكيو ىذلا ىنعمب «اذ» لعحجب نأ (ىئاثلا لوقلاوإل

 الو ىذلا اذ ىف ىل ؟ كلذ لاوقنا اذ نم": نولؤتم'( ىدلا ينم :«اذ» نولمعتتني دقق رغلاو

 ودعني ؛ىذلا ام كنولأشي : ةيآلا ريدقت نوكي اذه لبعف . كاذ

 كارلا نضال «ناوقفتيءانمع اولأش ماوقلا نأ وهو ؛لاؤس ةيآلا .ىف ( ةنلاثلا ةلأنملا)

 ؟ اذبم مب ماجأ فيكف ٠ مهيلا ةقفنلا

 مضو ؛ لاؤسلا نع اباؤج نوكيام ةبآلا ىف لصح هنأ 00 نم هنع باوجلاو

 مث «لاؤسلا نع باوج (ريخ نم متقفنأام) هلوق نآل كلذو ءدوصقملا كلذ لئكي اهب ةدايز هيلإ
 ىلاعت هللاركذ امل اذهلف ؛ قاةحتسالا ةهج ىلإ افورصم تراكاذإ الإ لمكي ال قافنالا كلذ نا

 اكل للامملا ناكذإو كا: لافقلاب لاقب + ابناتو ناقل الكت كقازصملا كذب هفدرأ اولا



 ا كي عطا اا نشك

 3 هال نوقفم اذاهاكل رار لاك ال ؛

 رت ب دبا 2

 َنييرمألاَ نبدا وك ٠ ا م مقفل 0 وقفل اذان كر

 د 0 هللا 0 ا لالا نباو نيكاسماو الاد

 هللارصن نإ الأ) لاق لوسرلاو (هللارصن ىتم) اولاق اونمآ نيدلاف : نيروكذملا كنيذ نم دخاو ىلإ

 راهنلاو ليللا مكل لعج هتمحر نمو) هلوقف نآرقلا امأ . رعشلاو نآرةلا نم ريظن اذهلو اولاق (بيرق

 نم امآو + نارلا ىف هلضف نم اوكتيتلو لثللا قا ويكلبلا : هملاو (هلسف س04(

 : نسفلا ىارمأ لود رذقلا

 لابلا فشلا يامل اه ك ,2ىدل ١١ او اطر ش8

 ًادج فاكتموهو موق هركذ 20 اذهف ؛ءسبايلل ىلابلا فشحلاب و بطرلل بانعلاب هيبشتلاف

 ذإ « ممل ىلاعت هللا نم ًاباوج نوكي نأ لمتحي (بيرق هتلارصن نإ الأ) (ةسداسلا ةلأسملا)

 نإالأ) كلذ دنع هللا لاق مث (هللارصن ىتم) هلوق دنع ىهتا دق مهمالكن وكيف (هللارصن ىتم) اولاق

 اوعجر (هللارصن ىتم) اولاق امل مهن أك . مهنم موقل الوق كلذ نوكي نأ لمتحيو (بيرق هللا رصن
 انربص دق نحنف (بيرق هتلارصن نإ الأ) اولاقف « مهلع مودع ىلعيال هللا نأ اوملعف مهسفنأ ىلإ

 . كدعوب ةقث انيراي

 رفظيس هنأ معي نأ ةدش هقحل نم لك قح ىف بجوي (بيرق هتلارصن نإ الأ) هلؤق : ليق ناف
 تبا ريغ كلذ واط

 اماع كلذ نوكي نأ نكميو « مالسلا ميهلع ءايبناألا صاوخ نم اذه نوكي نأ عنتمبال : انلق

 توم نأ امإو « هنع صلخت, نأ امإ :نيرمأ دحأ نم هإ دبال هناف ءالب ىف ناك نملكذإ «لكلا قش

 اقع و.( عضلا ظعأ ن م كلذو : هقح عيضي الو هرمأ لمب - الا نم خلا لصو دقف تام اذاو

 بيرق توملا نآل ابيرق هلعج

 ىاتيلاو نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم متقفنأ ام لق نوقفني اذام كل ولأسي 7 ىلاعت هلوق

 يلع هب هللا ناف ريخ نم اولعفت امو ليبسلا نباو نيك اسملاو

 بلط نع اضرعم نوكي نأ فلكم لك ىلع بحبي هنأ نايب ىف غلاب امل ىلاعتو هناحبش هنأ ملعا

 :؛ كلذ اق :لاملاو نسفنلا لدلتي اهي نكي نآواوا لج الا لطب, التم ثركل كو لا

 (مثرايدزمأوجرخ نيذلاىلإ رث م هلوق ىلإ ةيآلا هذه نم وهو ؛ ماكحالا نايب ىف كلذ دعب عرش



 ةياآلا «بيرق هللا رصن نا الأ» ىلاعتهلوق "

 .اهلخدأ ىتح ترس: لوقت ؛ايضمو ادجو دق اهدعب لصح ىذلاو «ىتح» لبق لص- ىذلا لعفلا
 :ريدقتلان آل ؛ ةيآلا هذه ىف بصناا هيلعو . ايضمو ادجو دق لوخدلاو ريسلاف ؛ ارا ذأ نأ ىآأ

 2ك هىعمي نوكت نأ : ىناثلاو . اد.جو دق لوقلاو ةلزازااو « لوسرلا لوقي نأ ىلإ اولزازو
 1 لوخدلاو تدجو دق ةعاطلاو ؛ ةنجلا لخدأ ىك ىأ : ةنلا لخدأ ىتح ملا تفطأ : هلوقك
 دعب عقاولا لعفلا نأ ملعاف عفرلا امأو « هجولا اذه ىلع نوكي نأ نكمي ال ةبآلا بصنو ؛ دجوب

 اذه) هلوق ىف لاحلا تيكح كك. تدجو ىتلا ةيكسحم ا لالا ليبس ىلع نوكي نأو دب ال «ى>»
 ىلع الإ حصي ال اذه نإ (ديصولاب هيعارذ طساب مهلكو) هلوق ىفو (هودع نم اذهو هتعيش نم

 .هنطب رجب ريعبلا .ىحجي ىتح لبالا تبرش : لاقيو ؛ مالكلا اذه لاقي ناك تقولا كلذ ىف نأ ليبس
 ءاضقن ادنعقدصيدق اذه مث , هناي رحب ريعبلا ءىحب : لوقي كانه رضع نم نا ىتح تبرش ىنعملاو

 اال 1و ريشا نأ لمتحف ةءدلبلا لخدأ" ىج ترش: كلوقك يدلل نود ةدحو بيلا
 ىف مالكلا وه اذبف . دجوب مل دعب لوخدلاو ريس'ا دجو دق نوكي نأ لت وب ةاتحوادجو
 حصت ال مفرلا ةءارق نآل بصنلا اوراتخا نيرثك آلا نأ ملعاو ؛ عفرلا هجوو بصناا هجو ريرقت

 ؛ضرفلا اذه ىلإ جاتحتال بصنلا ةءارقو . ابعوقو لاح !ممنعربخ نمع ةياكح مالكلا انلعج اذإ الإ

 ىلوأ بصناا ةءارق تناك مرج الف

 هللا دعو ةحصب عطاقلا لوسرلاب قلي فيك هنأ وهو . لاكشا ةيآلا ىف ( ةسماخلا ةلأسملا)

 مر ا تايم يه لع لود ف) ديكو

 لاق ءادعالادكنمىذأتي 1 عنمال 0 رك اد هرج نم هع لطعلاو

 (نينمؤماون وكيالن أك سفن عخابكلعل) ىلاعتلاقو (نولوةيا؟كردص قيضي كنأ ملعتدقاو) ىلاعت

 قاض اذاف اذهىلعو (ىجنف انرصن مءاجاوبذك دق مهنأ اونظو لس را ركام اذإ حر كاسل

 دنع لاق ؛ كلذ ىف تقولا هل نيعام هنأالإ هرمصن هنأ ىلاعت هللا نم ععس دق ناكو . هتليح تلقو هبلق

 ىلعلدي ىذلاو ؛ هبلق باطو همتو همه لاز تقولا برق ملع نإ هنأ ىتح (هللارصأ ىتد) هبلق قيض

 لاوسلانأ لعلد برقااركذب باوجلاناكاءلف (ٍتيرق هللارصن نإالأ) باوجلا ىف لاق هنأ كلذ ةحص

 باوجلااذه ناكامل ؟ المأرصنلا دجو. له هنأ نع عقو لالا ناكولو . برقلا نع ايكو لك

 دم" تا وحلا وهب اذهو لا وسلا كلذ .اقباطم

 : نيمالكر كذ مث الوق اولاق أ ادع اانا كلو تراال نع روخأ للاخت كلا : ىاثلا تارودعاو

 نيمالكلا نبذه نم دحأو لك دانسإ بج وق (تكدرق هللا رصن نإالأ) 5 تاثلاو (هللارصن ىم) اههدحأ
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 رسفو . لقلق : ليق ررك اذاف « هعضوم نم هعفرىأ « ءىثلالةأو ء. فكفكو , فكو « لصلصو

 براطضي لب رقتسي ال فئاخلا نآل كلذو « انرك ذام ريغ هتقيقحو ٠ اوذوخ انبه (اولزلز)مهضعإ

 فو (نأ | كجف-. نزكليلا !نهدلا لال اينما ميقملا فوخلا ىف الإ كلذ لاقيال كلذلو : هبلق

 ممولق ىفامل نورقتس ال نييرطضم اونوكي نأ زوجي . اوفوخ : دارملا و , ًازاجم انهه.اولّزلز

 ىلع ةلالدلا ىف ةياهتلا وهو ا ءانشالا هانفا رك د ندي لاك هنأ مث فونخلاو عرجلا 1

 كلذو (هللا رصن ىتم هعم اونمأ نيذلاو لوسرلا لوي ىتح) لاقف . ةنحماو سؤبلاو رضلا لاك

 اذاف ٠ ءاليلا لوزن دنع . سفنلا طبضو ربصلاو تابثلا ةباغ ف نونوكي مالساا مهلع لسرلا نآل

 هذه ىلإ ةدشلا مهب تغلب املف ؛ ةدشلا ىف ىوصقلا ةياغلا وه كلذناك« اوجض ىتح كرك مهل قبب ل

 تناك: اذكه ةيآلا ريدقتف ؛ مهلط ىلإ مل ةباجا (بيرق هللا رصننا الأ) محل ليق . ةميظعلا ةجردلا

 كلذ لع 1 زهارك نيلشللا نمسا متنأو . مهنيدنع ءالبلا لوط مهزيخي ملو هللا رصن ماتأ نأ ىلإ مها

 "بيرق كآ-وه ام: لكو',كآ هنالل . 'تيرق' هللا رصن نآف: قالا كلظا ىف ةقشملاو ىذالا اًرزَمْكَو

 نيذلا انتف دلو ؛ نونتفيالمهو انهآ اولوةي نأ اوكرتي نأ ساناا بسحأ ملا) هلوق لثم ةيآلا هذهو

 ملعيو مكنم اودهاج ن .نلا هللا ملعي و لا متيسح مأ) لاقو (هللا نيلعيلف مباق نم

 مهلاني ناك مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باعصأ نأ انركذ ام ةيآلا هذه نم دوصقملاو (نيرباصلا

 مهلا: لاتقلا ىف مهل نذأ: التو ١ ةوملاو نيقفانلاو نكوعالا نم ءارضلاو ناطانلا كل ميظعلا رمالا

 ىف مبابق نم لاح نأ نيبو كلذ ىف هللا مهازعف ؛ خي ال ام سوفنلاو لاومألا باهذو حارجلا ند

 هئاقلإو مالسلا هيلع هاربا ةصقنم هللا ركذو ؛ تباط تم اذإ ةبيصملاو « كإذك ناك نيدلا بلط

 ىف مالتللا» هيلع اال ناس رمثأ نماو:» ةبادشلا مالثبا امو مالبللا هبلغ تاوبأ رسأ'لذو : لانا

 نينمؤملا ةولس ىف كلذ راص ام ءالبلا عاونأ ىلع مهترياصم

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ان نكس كافل كوالا و اف مزاح ىنأ ننال ملف و

 مهفرصي لف ءالبلا عاونأ نودع اوناك مألان م لبق ناكنمنا» لاقف٠ 1 *ا1نم قلن ام ملسو

 طاشمأب لجرلا طشم و : نيتقلف قشيف راشنملا هسأر ىلع عضوي لجرلا نا ىتح : مهيد نع كلذ
 ئَح غال اذه نمل هلل ماو هنيد نع كلذ هفرصي امو بصعو مل كك مظعاا نود مف ديدحلا

 «نواجعت كنكلو همنغ لع كيذلا ]ور ةنئار الإ ىنح الآف لإ ءاعنص نيام تكتل ل

 «ىت>» نأ هبجوو. بصنلاب نوقابلاو ؛ ماللا عفرب مك ىتح) عفان أرق «ةعبارلا ةلأسملا)

 نوؤككيركلا أدهقو ») ىلآ» 6 لوك نأ مه. 1 : نيب رض ىلع 555 عراضملا تبيصل اذإ
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 ١ ل ل سل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس بص مص سس ص سستم ص امل مص ص سس سس سس تس سم مم 1

 : ةغبانلا لاق هعقوتأ انأو « دعب ىتتأي مل هنأ هانعف . ىتتأي امل : لاق اذإو . ديز كاتأ

 لاا ا ناقل الل” انباكر نأ ريغ لحرتلا فزأ

 كلذ نايتإ نأ ىلع لدي (مكلبق نم اولخ نيذلا لثم مكتأي املو) هلوق اذه ىلعف

 0 عقوتم

 دتشا « ةنيدملا ل سو هياع هللا لص هللا لوسر لخد امل: سابع نبا لاق < ةثلاثلا هلأسملا

 كارو« نيك رثملا نأ ىف ملاومأو مهرايد اوكرتو « لام الب اوجرخ منال « مهيلع ررضلا

 لاقو (متبسح مأ) مهولقل ابييطت ىلاعت هللا ل زنأف ءلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةوادعاا دوها

 ناكو « نزهلاو دهجلا نم مهءاصأام نيملسملا باصأ نيح قدنخلا ةوزغ ىف تازن : ىدسلاو ةدانق

 نب هللا دبع لاق ا 0 تازن ليقو (رجانحلا بولقلا تغلبو) ىلاءآو هناحبس لاق يك

 ًايبن دم ناكولو لطابلا نوجرتو مكسفنأ نولتقت ىت» ىلإ : لو هيلع هللا ىلبص دمت باحصأل ىنأ
 ةيآالا هذه ىلاعت هللا ل 0 لتقلاو رسآلا مكيلع هللا طلس امل

 قيدصتو ىن نامالا درج؟ هللا اا 23 نأ كوم لا أ متتسحمأ : ةيآلا ريدقتت نأ ملعاو

 ىذأ نم مكلاني نأو ؛ هيلع ربصلاب ىالتباو ' ا ارا نأ نو

 قف لاوهالا ةاساقمو «'ةشيعملا قف ءسّبلاو رضلا ةدباكمو, ةقافلاو رقفلا لايتحا'نموورافكلا

 لثم ركتأب اكو هلوق نم دازملا وهو 5 نيموملا نم لبق نم كلذك ناك اك . ودعلا ةدهاجم

 1 نكشو هك ١ لكمال لكما ناتعل امهو . هبششلا وهو لثملا وه لثماو (كلبق نم اولخ نيذلا

 انا( لالا لثملا لوز ىلاعي هوت هعر داش انه /ةينعاةصق وأ"( ةيرغ ةلاخل راحتشم لكلا نأ

 ميظع نأش اطل ىت اا ةفصلا

 رتل نانا 0 مكلبق نم نيذلا ةنح لثم : هريدقت افذح مالكلا ىف نأ ملعاو

 ا ل أبلا مهتسم : لاقف ؟ لثملا كلذ ناك فيكف : لاق الئاق ناك فانئتسا 0

 سؤب ىفنالف : لاقي هنمو . ةنكسملاو رةفلاوهو ةدشاا ىنعمب سؤبلا نم مسا وهف (ءاسأبلا) امأ
 بورضو عاجوالاو مالآلا نم هيلع راضملا دورو هنأ هيف برقألاف (ءارضلا) امأو « ةدشو

 ندا ادا هليل ركلكأ تايخ قدك نع ةراع ءاسالا . نأ ىدنعو ::فوخلا

 . هيلع مآلاو ةفالاو رشلا تاهج حاتفنا نع ةرابع

 ىف ةلزازلا لصأ : جاجزلا لاق .ايازرلاو 0 0 («اولزازو إ هلوق امأو

 8 تر ةلازالا كل تاركا كنأ هلا ةلرلز“ :«كلق اذاف'ءهتاكم نع ءنوقلا لازأ نم ةغللا

 لا ) رصرصو )ع 6-0 8 لعفلا ءاف هيف 2 1 4م 0 ناكل اع لكو 8 ها ةفعاضم هظفإ
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 ١ اا 62

 هللا رص م همم اونمآ َنيدَلاَو لوسرلا لومي ىَح اود ءاَرصلاَو ءاَسأبلا
6 
 اس هام هي -0-_-

 «؟14+ بركه رص نإ ١

 بيرق هللا رصن نا الأ هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوقي ىتح اولزازو ءارضلاو
 طاررص. ىلإ انثي نم“ ئدجي هللاو)' ةفلاتملا ةنآلا ىف لاق ىكاعق هنأ": لوألا: ناهد مظنلا ىف

 بلظلا كلذ نأ « ةيآلا هذه: ىف نيبف ؛ نجلا بلطو . قحلا ىلا ءاشي نم ىدهن هنأ دارملاو (ميقتسم

 مكنأي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ) لاقف ؛ فيلكتلا ىف دئادشلا لاهتحاب الإ لمكي الو متيال

 هيف اوفلتخا امل ماده هنأ نيب امل ةفلاسلا ةيآلا ىف هنأ : ىتاثلا . ةيآلا (كلبق نم اولخ نيذلا لثم

 ىلع اوربص و قحلاةماقإ ىف دئادشلا اولمتحا ةيادهلا كلت دعب مهنأ ةيآلا هذه ىف نيب , هنذاب قحلا نم

 قو :؛ نحمل هذه لمحت : لإ نانلا ىف هسا نوقحتست ال دمج باعصأ اي متنأ اذكف « ىوالا

 لئاسم ةيآلا

 ذإ ءادبش متنك مأ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف «مأ» ظفل ىف مالكلا انيصقتسا (ىلوألا ةلأسملا)

 مابفتسا «له» نأ مك« طسوتم ماهفتسا «مأ» لوقن نأ انبه هديرن ىذلاو (توملا بوقعي رضح

 ك6 ف لاقي نأ زو4الو « ءادتبا ؟ لجر كدنعأ © لجر كانتع له: لود نأ زرجسف ١ قانا

 اقويسفن اك اذإ امأ :نؤكي ال وأ رخآ ماهفتسا) اقوسماناك اوبن زاج |طرب رم ناك اذإ امانا 1

 امأو ؟ ناطاس كل مأ اذه لعفت لهج نءفأ .فصننال لجر تنأ:كلوقك وهف رخآ مابفتساب

 مأ نيملاعلا بر نم هيف بيرال باتكلا ليزغت ملا) هلوقك وهف مابفتسالاب اقوبسم نوكي ال ىذلا

 نولوش مآ اذه نودم يف) : ريدعتلاو نوال مسقلا ريدقت ىف نوكي مسقلا اذهو (هارتفا نولوقي

 اوربصف :هنذاب قا نم هيف اوفلتخا امل اونمأ نيذلا هللا ىدهف : ةيآلا هذه ريدقت اذكف ؟ هارتفا

 ؟مهليبس كولس ريغ نم ةنجلا اولخدت نأ نوبسحت مأ , مهلييس نوكلسنفأ « مهب مهموق ءازهتسا ىلع

 معأ هللاو . هللا همحر لافقلا هصخل ام اذه

 مكتب ملو ىأ (.كلبق نم اولخ نيذلا لث ؛ه كني املو) ىلاعت هلوق 4 ةيناث ا ةلأسملا١

 ير كلو . «امد و «ىل» ىه امنا «املد نأ وحنلا لهأ نم نويفوكلا ا ال

 3 نالف مدقأ : هبحاصل لجرلالوقي «مل» اهف عقتال عضاوم ف عقت «امل» نال ةدئاز تسيل «ام»

 كلوقل ىنن وهف ؛ديز ىتتأي مل: لئاقلا لاق اذإ : دربملا لاق ؛ةدرفم «مل» لوقي الو «امل» لوقيف
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 مروه هر همم هس هزه هرثلو ام هوو

 مهنسم ملبن م اول َنيذلا لم نأ اكو نجلا وُلدت نأ م اس مأ

 ال و (هنذاب) ةيآلا رخآ ىف لاق ىلاعت هنأ : ىناالاو . نامبالا ريغ نامبالل قيفوتلا نأ مك نامالا

 رامضا نم ائبه دب الف « هسفنل نذأي نأ زئاجال ذإ (هللا ىدبف) هلوق ىلإ نذالا اذه فرص نكمي

 اودتهاذ قملا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىدبف : ريدقتلاو « هيلا نذالا اذه فرصيل

 ءادتهالل ةرياغم ةيادملا تناككلذك ناكاذاو « هنذاب

 تايادهب نموملا صخب دق ىلاعت هللا نأ ىلع ةيآلا هذبب باححصألا جيتحا مة يناثلا ةلأسملا)

 لعل ءادتهالاب اوصتخا مهنأ : اهدحأ : هوجو نم هنع اوباجأ ةلزتعملاو « رفاكلا ق> ىف اهلعفيال

 ىلإ ةيادحلا : هب دارملا نأ : اهيناثو (سانلل ىده) لاق مث (نيقتملل ىده) هلوقك ٠ ةصاخرهل ةياده

 فاطلالاب قملا ىلإ مهاده : اهثلاثو . ةنجلا قيرطو باوثلا

 امل نودوعي) ىلاعت هلوقك هيف اوفلتخاام ىلإ ىأ (هيف اوفلتخا امل هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا )

 قيرطلا ىلإو ؛ قيرطلل و ٠ قيرطلا هتيده :لاقيو « اولاقام ىلإ ىأ (اولاق

 اوفاتخا اف قحلل مهاده : لقي ملو . هنذاب قحلا نم هيف اوفلتخا امل مهادبذ لاق مل: ليق ناف

 ؟ فالتخالا مدقو

 هرسف مث ءهب أدب ملل فالتخالا ركذب ةيانعلا تناكامل نأ اهي نيباو نم: ةيارللاو

 هيف اوفلتخا امل مهادبف ىأ : بولقملا نم اذه : ءارفلا لاق : ىناثلا . هاده نم

 هرمأب ماده : ىتاثلا . هملعب جاجزلا لاق : اهدحأ : هوجو هيف (هنذاب) هلوق «ةعبارلا ةلأسملا)

 نع ازيمتم نكي مل قحلا نال كلذو « نيكسلاب تعطق : لاقي 5« رمآلا ببسب ةيادهلا تلصح ىأ
 نم هيف دبال : مهضعب لاق : ثلاثلا . هنذا ببسي ةيادحلا تلعجل ٠ زيعلا لصخ ماألاب و ؛ لطابلا

 هنذاب اودتهاف مهاده :ريدقتلاو ؛ رامضا

 ةلزتعم او  مولعم هب باعصألا لالدتساف« ميقتسم طارص ىلإ ءامشي نم ىدبم هللاوإإ هلوق امأ

 اثلاو . كلذب نيفلكملا صخ ىلاعت هتلاف ؛ ناببلا ةيادحلاب دارملا : اهدحأ : هجوأ ةثالث نم اوباجأ

 حاصي هنأ ملعي نمل ًاصاخ نوكيف . فاالا هب دارملا : ثلاثلا . ةنجلا ىلإ قيرطلا ةيادحلاب دارملا

 ىزارلا ركب ىنأ لوق وهو ؛ هل
 ءاسأبلا مهتسم 5كابق نم اولخ نيذلا لثم مكنأي املو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ)) ىلاعت هلوق



 ١ ةيآلا «اونمآ نيذلا هللا ىدبف مهنيب ايغب» ىلاعت هلوق

 ابلمح نكمي ال تانيبلا هذهو باتكلا ءاتيالةلاعال ةرياغم تانيبلا هذه نوكتف تانيبلا ءىجم دعب ناك

 ةودلا, لوقلا نكم ال ىلا لوصالا تايثا لع لاعت هللا امصن ىلا ةملقعلا لئالدلا ىوس ءىش لع

 كلذف « هتوبث دعب الإ ةوبنلا تابثا حصيال ام لك نولوقي نيملكتملا نآل كلذو . اهتوبث دعب الإ

 هذهف « ةيلقعلا لئالدلاب اهتايثا نم دبال لب ؛ رودلا عقو الإو « ةيعمسلا لئالدلاب هتايثا نكي ال
 مايا بتكلا هللا ءاتيا ىلع ةمدقتملا تانيبلا ىه لئالدلا

 تلصح دقف ةيعمسلا امأ:ةيلقع امإو ةيعمس امإ لئالدلا نأ ىنعملاف مهني ًايغب إل ىلاعت هلوق امأ

 تمن دق كلذ دنعف باتكلا ءاتيا ىلع ةمدقتملا تانيبلاب تلصح دقف ةيلقعلا امأو ؛ باتكلا ءاتياب

 بسحب الإ كلذ نكي مل لودعلاو ضارعالا لصح ولف ؛ ةلع الو رذع لودعلا ىف قب لو تانيبلا

 اوتوأ نيذلا قرفت امو) ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو : ايندلا بلط ىلع صرحلاو ىغبلاو دسحلا

 (ةنيبلا مهتءاج امادعت نم الإ ثاتكلا

 ا ىلاعت هنأ عاف 4هنذاب قا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىدهف ل ىلاعت هلوق امأ امأ

 دسحلاو غلاب بش لهل رفكلا لع ارّرطأ تائيبلال ا ذكي مهنأو :ةيباتكللا_لهأ لاح ' دقيق

 ءايشالا فقحلا ىلإ مادهو للزلا نع مبمصعهللا ناف كئءلوأ لاح فالخ : ةماللا هذه لاح نأ نيب

 نوقباسلا نورخآلا نحن» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورب ؛ باتكلا لهأ ايف فلتخا ىتلا

 نرم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ؛ةمايقلا موي ةنجلا الوخد سانلا لوأ نحنو « ةمايقلا موي

 مويلا اذهف . هنذاب قحلا نم هيف اوفلتخا امل هلل انادهف ,هدعب نم هانت وأو داق

 اوفلتخا : ديز نبا لاقو «ىراصنلل دغ دعب و ؛ دوبلل ادغو ؛ عبت هيف انل سانلاو : هل اناده ىذلا

 ةيعكلا . هللا 'انادتهف +( قرشملا ىلإ ءىواصنلاو ؛.:نمدقملا تب ىلإ دورلا تلضاتللفلا ف

 ايدوب ناك: دوهملا تلاقف ؛ ميهاربا ىف اوفلتخاو ؛ ناضمر ربشل هلا انادهف . مايصلا ىف اوفاتخاو

 « اوطرف دوبلاف « ىسيع ىف اوفلتخاو ءابلسم:افينح ناكها : انلقفءابنارضن ناك: ىراضنلا تلاتو

 لئاسم ةيآلا ىف قبو « لدعلا لوقلا انلقو « اوطرفأ ىراصنلاو

 , ىلاعت هلل قولخم ناميالا نأ ىلع ةيآلا هذه كسمت نم باحألا نم «(ىلوألا ةلأسملا)

 هللا لعفب تلصح ةيادهلا نأ ىف صن 0 ىدبف) هلوقو « ةفرعملاو معلا ىه ةيادلا نآل : لاق

 ىلاعت هلل قولخم نام الا نأ ىلع كللذ لدف « ىلاعت

 ىلع انمه لدب ىذلاو « ريغ ءادتهالاو « ريغ ةيادحلا نأ انبي انال فيعض هجولا اذه نإ معاو

 يغ نامالا ىلإ ةءادحلا نأ : لوألا : نابجو نامبالا نع ةرابع نوكت نأ نكميال ةيادهلا نأ
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 دم مص وما - مس مصل نصا سس < يسال سن

 ءىث ىلإ هدانتسا نم دب الف لعف «مكحيل» هلوق نأ ملعاف سانلا نيب مكحيلب ىلاعت هلوق امأ

 هللا مث  نويبنلا مث ؛باتكنلا:ظفالا اذه ىلا اهمرقأف ,ةثالث رومأ ركذ مدقت دقو , هركذ مدقت

 وأد بالط لادن ىنلا ىأ ؛ هللا كحيل : ىنعملا نوكيف ءاحيحص اهنم دحاو لك رامضا ناكمرج الف

 برقأ هنالف باتكلا امأ . حيجرت هجوب صتخي تالامتحالا هذه نم دحاو لكنا مث ؛ باتكلا

 روظملا وه هنالف ىنلا امأو . باتكلا ال ةقيقحلا ىف مكاخلا وه هنا>بس هلالف هللا امأو ٠ تاروكذملا

 دانساف ؛ هللا وه ىاحلا : لاقي نأ بابلا ىف ام ىصقأ « ىلوأ باتكلا ىلع هلم : لاقي نأ دعبي الف

 ١ فمر اك هنأت كيولالا# نيول هلم نحت ناجم انه لوقت انأ الا نام باتكلا ىلا ٌمكحلا

 اب انا اذإ رام ها تانكي ائيض رو ماذكبا هللا تاتك ىو: , اذكب تاتكتلا مكح :لاقي

 (نينمؤملا رشبيو موقأىه ىتالىدهم نآرقلا اذه نا) ىلاعت لاق اكاح نوكي نأ زاج « ءافشو ىده

 هلاح يظعتو نآرقلا نأش ميخفت ديفي هنأ : ىناثلاو

 نوكي نأ بحبي (هيف اوفلتخا ايف) هلوق ىف ءاحلا نأ ملعاف «هيف اوفاتخا افا ىلاعت هلوق امأ
 قحلا ىلا هعوجر نكل « مدقت دق اعيمج امهركذ نآل ؛ قملا ىلا اماو ؛ باّتكلا ىلإ اما ءاعجار

 باتكلافهيقاوذاتخا (مف.اكاحخ نوكيل باتكلا لزنأ امنا ىلاعت هنأ لع تلد ةيآلا:نآل « ىلوأ

 هيلع موكحملل ارياغم نوكي نأ بحي كاحلاو « هيلع موك هيف فاتخملاو ؛ اح

 ةيناثلاو . قحلا ىلإ ةعجار ىلو الا ءاحلاف ؛(هوتوأ نيذلا الا هيف فاتخا امور ىلاعت هلوق امأ

 :نيرسفملارثك أ لاق مث  باتكلا اوتوأ نيذلا الا قحلا ىف فلتخا امو « ريدقتلاو « باتكلا ىلإ

 هلوقك ؛ ظفالا اذهب نآرقلا ىف مهركذي ام اريثك ىلاعت هللاو ء ىراصنلاو . دويبلا : ءال وم دارملا

 دارملا م (مشي وانني ءاوس ةيلك ىلإ اولاعت باتكلا لهأاي لق« كل لحباتتكلا اوتوأن يذلا ماعطو)

 ىراصنلا تسيلدوملاتلاقو) ىلاعت هلوقك ءاضعب مهضعب ريفكت وه نوكي نأ لمتح « مهفالتخاب

 مهفالتخا نوكي نأ لمتحو (باتكلا نولي مهو ءىثىلع دوهيلا تسيل ىراصنلا تلاقو ءىث ىلع

 اوتوأنيذلاالا قحلا ففلتخا امو ىأ (هوتوأنيذلاالإ هيففلتخا امو) هلوقف . مهليدبتو مبفيرحت

 اذهنأ لعاو نيدلا ىف ةعزانملا اوعفرينأ و اوفلتالنأ باتكللا لا زنا نمدوضقملا ناكهنأ عم باتكلا

 لآ اج, كلذو بتكلا الازناو ءايبنآللا ةتعيادعب الإ دوي ل. ىلعا فا قلتخالا نأ لع لادب
 نأ ىلع لدي وهو الضاح قحلا ىف قافتالا ناك لب ؛ الصاح قحلا ىف فالتخالا ناكام مهثعب لبق

 قالا نيد ىف ةدحاو ةمأ انعم (ةدحاو ةمأ سانلا ناك )ىلاعت هلوق

 باتتكساا هاي اىلاعت هللأ ءاّنإ 505 نأ ىضتعمي وهف (« تانييلا مهتءاج م كحل نمل ىلاعت هلوق امأ



 001 1 لا ا ا ااا و و الل ثيل

 1١6 ةيآلا «نيرشيم نييبنلا هللا ثعبف» ىلاعت هلوق

 انركذو(ةفاك ملسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اهيأاي)هلوق نم مدقت ام ةقلعتم ةيآلا هذه نأ انيب انالل كلذو

 (ةدحاوةمأسانلا ناك )ىلاعت هلوقف ؛ دوهملاف تلزن ةيآلا كلت نأ اومعز نيرسفملا نم اريثك نأ

 ىغبلا ببسي اوفاتخا مث ءدحاو بهذمو : دحاو نيد ىلع ؛ ةدحاو ةمأ ىسومب اونمآ نيذلا ناكىأ

 م« باتكلاا مهعم لزنأو مالسلا هلع ىموض دعي اًواج نيذلا مهو ؛ نييبنلا هللا ثعبف . دسحلاو .

 ماليا هيلع دمع ىلإ ناقرفلاو / ىميعاىلإ ليال وم كلانا د 1 راد ل ور

 قباطم لوقلا اذهو . اهنف اوفلتخا ىتاا ءايشآلا كلت ىف مهيلع ةكاح بتكلا كلت نوكتل

 ىف نسانلا ظفل: صيصخم نأ الا لاكشإابفنسلو ءءاهدحي انو ابلق ال قنا رمواذالا مظنل

 قارغتساللنوكت ام ماللاوفلالا نأ عت كنأ الارهاظلا فالخ نينيعمموقب (سانلا ناك) هلوق

 ةيآلا هذبم قلعتيام اذهف دبعلل اضيأ نوكت دقف

 قم ةانهه ديالا سراب كا ملعاف «نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف ل ىلاعت هلوق امأ

 . ىلاعت هللا نأ ملعاو ( نييبنلا هللا ثعبف) اوفلتخاف (ةدحاو ةمأ سانا ناك) ريدقتلاو ؛رامضالا

 ثالث تافصب نييبنا فصو

 نب رشبم مهنوك (ىلوآلا ةفصلا ١)

 ةراشبلا مدق امإو (نيرذنهمو نيرشبم السر) ىلاعت هلوق هريظنو نيرذنم منوك «ةيناثلاو)

 الو . ضرالا ةلازإ ىرجم ىرحب راذنالاو . ةحصلا ظفح ىرجم ىرجت ةراشبلا نآل ؛ راذنالا لع

 ركذلا ىف همبدقت بجو مرج الفىناثلا نود لوألا وه تاذلاب دوصقملا نأ كن

 لوصولبقنوكي باتكلا لازنا : ليق ناف(قحلاب باتكلاممعملزنأو)هلوق« ةثلاثلا ةفصلاإ)

 ركذ مدقإف راذنالاو ريشبتلا لبق نوكي ميلا ىهنلاو رمآلا لوصوو « نيفلكملا ىلإ ىبنلاو رمآلا

 عرشلا نايب لبق مهنم ديعولا ودعولا نآل:لاقفهنع ىضاقلا باجأ؟بتكلالازنا لعراذنالا وريشبتلا

 اع] بفلكملا نأ و هاو نجح[! هج ودق ىدنعاو اف ريغاو لظلا كرتوملاب ةفر عملا نم تايلقعلاب لصتي ايف نكم

 كرت امبرف رظني ملول هنأ ف اخ اذارحسلاو زجعملا نيبقرفلافو قدصلا ىلع رجعملاةلال دف رظنلا لمحت

 بجو مرج الف راذنالاو ريشبتلا دنع لمكيو ىوقي امنإ فوخلاو باقعلل اقحتسم ريصيف قحلا

 هنأ ىلع لدي ةيآلا هذه رهاظ:ىضاقلا لاق مث ركذلا ىف باتكلا لازنا ىلع ةراذنلاو ةراشبلا دقت

 ملوأ باتكلا كلذ نودو ءرصق مأ باتكلا كلذ لاطءقحلا نابب هيف لزنم باتك هعّم الإ ىنال

 ىضتقيال مهعم الزنم باتكلا نوك نآلءكاذك نكي مل وأ ازجعم باتكلا كلذ ناكو نودي

 كلذ رم ائيش



 ةيآلا.«ةدحاو ةمأ' سانلا ناك » ىلاعت ةلوق ١

 ولف العلا تبجاو امل قالتجتالا دلع نآل كلَذو ”هدضب الا قيليال اذه نأ انيب ام هباوجو

 ةثعبلا لصحت مل ثيحو ؛ ىلوأ تقولا كلذ ىف ةثعبلا تناك) رفكتلا ىلع اقافتا قباسلا قافتالا ناك

 لوقلا اذهب نولئاقلا فلت>ا مث , لطابلا ىلع ال قحلا ىلع اقافتا ناكق افتالا كلذ نأ انملع كانه

 , ارافك اوناك مالسلا هيلع حون نامز ىلإ مدآ ةافو نم ليقف رفكلا لع نيقفتم سانلا ناك ىتم هنأ

 اوباجأو. سي درداوشيشو ليباه وحن . اياسم ناك نم مف ذ سيلأ : اولاقو الاؤس مهسفنأ اولأس مث

 هادا دع لاك : ريثكللا ىف .ليلقلا» دعي. الو ءثلاخلا مكحلاو رفكلا وه ناك اغلا أ

 ناو برحلا رادو ؛ نيملسملا ريغ اهبف ناك ناو مالسالا راد : لاقي دقو . ريثكلا ربلا ىف ليلقلا

 : نويلطشا شالك

 هال نإ ةدحاو ةقلألا راك سانلا نأ +: :ىضاقلاو ملم ىنأ رايتخا وهو (ثلاثلا لوقلاإ)

 ؛ هتمعن ركشو هتمدخب لاغتشالاو .هتافصو عناصاا دوجوب فارتعالا ىهو « ةيلقعلا عئارشلاب

 ىضاقلا جيتحاو . اهلاثمأو ثبعلاو : لبجلاو . بذكلاو « لظلاك« ةيلقعلا حئابقلا نع بانتجالاو

 اورق 2 سارتلا باس دافلا فرو اينرعالاو مومعلا ديفي نييبنلا ظفا نأب هلوق ةح ىلع

 كلتف ٠ ةدحاو ةمأ ساناا نوك نع ةرخأتم تناك ءايبنألا عيمج ةثعب نأ ديفي (نييبنلا هللا ثعبف)

 نم ةدافتسم ريغ ةعيرش ىف ةدحو نوكت نأو دب ال  عئارشلا عيمج ةثعب ىلع ةمدقتملا ةدحولا

 نسحب ملعلاف اياد ١ دانييل كلذ اهل فعلا لو دحام ةعركم ق”نوكت نأ تجوه.ءانألا

 حبقب لعلاو ؛ لكلا نيب هيف كرتشم . لدعلاو . قلاخلا ىلا ناسحالاو : قلاخلا ةعاطو ؛ معنملا 1

 رمأثلا لوأ ىف اوناكسانلا نأ رمظالاف . لكلا نيب هيف كرتشم ثبعلاو لبجلاو ؛ ٍلظااو بذكلا

 مدآ سانلا لوأ سيلأ : لاقف «هسفن لأس مث . ةاصفنم بابسأل كلذ دعب اوفلتخا مث كلذ ىلع

 هنأب باجأو « لسرلا ةشعب لبق نيفلكم سانلا تايثا مصي فيكف « ايبن ناك هنأو مالسلا هيلع

 هللا نا مث ءالوأ ةيلقعلا عئارشلاب كسقلا ىلع نيعمتجم اوناك هدالوأ عم مالسلا هيلع هنأ لمتح

 ك١ اللا ايي ردم هع م راص كلذلا دعب نأ ليو هدالزأ أ ىلإ: ةثفي كلذ دعب ىلاعت

 ةللعملا مقل رشلاب كنمعلا

 لوصأللا فروبشمهيف مالكلاو هحيبقت و لقعلا نيسحت تايثا عمالإ حصياللوقلا اذهنأ 5 :

 ىلع اوناك مهنأ اهيف سيلو ؛ةدحاو ةمأ اوناكسانلا نأ لع تلد ةبآلا نأ (عب عبارلا لو

 ليلدلا لع فوقوم وبف ؛ 0 لكلا ناحألا

 ىسدوع ا نيك كنان : مالسلا هيلع انككلا زمأ ايهانزيانلا فا راا نأ ( نسا لا



 1 ل 4 3

 0 : , م 50 1 000 وطين

 رظنلاب الإ هيلا ليبس ال 0 نيرئاشأ بر هايس 0 230 5 0
 ةيرظن تناك نا تامدقملا كلتو . جناتنلا ىلا اهب لصوتل تامدقملا بيترت الإ هل ىنءمال رظنلاو

 ةرخآلاب تايرظنااءامتتاب جوف 2 نالطاب اهو لخابسلا 1 رودلا مزلو 2 6-2 تاقدقط ىلاترقتفا 1 7

 بتي اتامدنلقملا بيرق :. طلاب وورظلا لا[ اهؤابتا كح تامدقلا ت] 6 اناارو لال
 كامدعف لا ايف .تايرظتلا فتاك ل317 انتل ةيورصس ملسعت بيترت ىلإ اضيأ هؤاهتتا

 : عسطقلا بجو ؛ لقعلا ةرورضب |[ ملعت تابدترت لاو 5 لمعلا ةرورضب ابهتدص ملعت

 ىجراخ بلس هل ضرع اذإ اماف 2 جراخ ند تيس هلا ضرع ملول طلغي ال ميلساا لقعلا نأب كح

 مدقأ تاذلاب امو «أطلا وه ضرعلاب امو باوصلا وه تاذلاب ام نأ تبثذ طلخا لصحي كانهف

 نأ واللا نأ يف: نوظالا وه> اذنه ضر ناهولا تاي و قاقدتالا اح ا ا

 ىغبلا ىهو ةيجراخ بابسال كلذ دعب اوفلتخا مث ؛ قا نيدلا ىف ةدحاو ةمأ سانلا ناك: لاقي

 دارملا انف ::ليق ناف., هيلا ريصملا.يجؤق فل. قباطم نآرقلا ظفلو :لوقبم لبلد ظنه نسل ١

 ك1 نأ لجالو ىنعملا :انلق (مهقلخ كلذلو كبر محر نم الإ نيفلتخم نولازي الو) هلوق نم

 هنارصن و هنادوم ذوب 5 رطفلا ىلع دل وس دولوم لك» مالسلا هنياع هلوق 3 اند 3 ميةلخ

 نايدالا نم ءىث ىلع ناكال ةيلصالا هترطف عم كرت ول دولوملا نأ ىلع ثيدحلا لد «هناسجمبو

 لوصحو كلذ ََق 0 بالا ىعس ىه وع ةيجراخ ب انثمالل لطابلا ندلا ىلع مده ا نو 3 ةلطام ||

 (ىلب اولاق برب تسملأ) لاق ال ىلاعت هللأ نأ 3 ايدباساو 0 تالا حا نم هك ضارغاللا

 ةعاضجو بعك نب ىنأ نع ىورم لوقلا اذهو :قملا نيدلا لع ةدحاو ةمأ اوناكم ويلا كاذف

 ةزصنا ىف ادب ةجاخ هلو ةايعك اثاضأ ةضقلا يدلل قنا لل ناحل 6 ا

 رب رقت َّق مالك لآ "هل مح لهف ٠ هجولا اذه ىلا اهنانك دل اةكعنأا هو+ولا كالت دعل لوقلا ازد

 لوقأ ان

 نم ةمئاط لوق اذهف « لطابلا نيدلا ىف ةد-او ةمأ اوناكس اناا نأ وهو «ىناثا لوقلا امأإ)

 نييدنلا هّللأ ثعشف) هلوقف ةيآلا أ ٠ ريخلاو 3 الاب 0 3 سا ناو ءاطعو نساك قرياغللا

 هللا "نأ مالسلا يلع ىنلا' نع ىز اف ركل أ وكلن لان ل رم( ا

 «با اتكلا ١ لهأ نم اياقب الإ مهّمعبف مهمجيو مم رع ضرأألا لهأ ىلإ رظن ىلاعت



 ةبالا«ةدحاو ةمأ سانلا ناك » ىلاعت هلوق ١

 رثكأ لوةاذهو.قحلاو نامبالا وهو دحاو نيد ىلع اوناكمهنأ (لوالا ل وقلاإل

 ةيالا هذهدعب ىلاعت هلوق هيلع ليلدلا : لاف لافقلا هركذام : لوألا : هوجو هياع لدي و « نيققحملا

 اوفلتخا ايف ساناا نيب مكحيل قلاب باتكلا مبعم لزنأو نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف)

 هلوقب اذه دك أَبو ٠ فالتخالا نيح اوثعب امنا مالسلا مهيلع ءايبنآلا نأ ىلع لدي اذهف (هبف

 هنأ دوعسم نبا نع لقن امب ًاضيأ دك أتيو (اوفلتخاف ةدحاو ةمأ الإ سانلا ناكامو) ىلاعت

 ايف سانلا نيب مكحيل) هلوق ىلإ (نييبناا هللا ثعبف اوفلتخاف ةدحاو ةمأ سانلا "يداك

 هليف اوفلتخا

 فالتخالادعب مهثعب نوكي نأ ىضتقت (نييينلا هللا ثعبف) هلوق ىف ءافاا : لوقتف اذه تفرع اذإ

 مهنأل ؛ ىلوأ فالتخالا اذه لبق لسرلا ةثدب تناكل ؛ رفكلا ىف ةدحاو ةمأ كلذ لبق اوناكولو

 نيرصم نيلطيم مهلكاوناكام نيح اوثعبي نآلف . الطبم مهضعب و ًاّقحم مرضعب ناكام دنع اوثعب امل

 : اهناثو . عوضوملا اذه ىف نسح هللا همحر لافقااهركذ ىذلا هجولا اذهو . ىلوأ ناك رفكلا ىلع

 :هياع ليلدلا ةلالد بسحب اوفلتخاف هيف انجردأ مث ء ةدحاو ةمأ سانلا ناكهنأب كح ىلاعت هنأ

 تانيبلا مهتءاج ام دعب نم هوتوأ نيذلا الإ هيف فلتخا امو) لاق مث ء دوعسم نبا ةءارق بسحو

 راشملا قافتالا كلذ دعب لصاحلا فالتخالا وه فالتخالا اذه نم دارها نأ رهاظلاو (مْنيب ايغب

 ؛ىغبلا ببسب لصخ امنإ هنأب فالتخالا اذه ىلع كح مث (ةدحاو ةمأسانلا ناك هلوقب ؛ هيلا

 تاصح امتإ ةلطاباا بهاذملا نأ ىلع ةيآلا تلدف « ةلطابلا بهاذملاب الإ قيل ال فصولا اذهو

 ااا وليسللا اهل لف الما نك ىذلا قافتالا نأ لع لدي اذهو . ىنبلا ثيسن
 اهتلاث و :لطابلانيدلا ىف البا قحلا نيتلا:ىف ةدححاو ةمأ اوناكس اناا نأ تبثق « لطابلا ىفال قحلا ىف

 ملو « ىلاعت هلل نيعيطم نيملسم اوناكلكلاف ؛ هدالوأ ىلا الوسر هللا هثعب امل مالساا هيلع مدآ نأ

 اللا اذلهو ا سلاو: دسشملا تيل لاه ليباقلتق نأ ىلا «”نيدلا قف فالتعا منيب امف ثدح

 تانالاو نوكذلا نم.هدالوأو مذآ مو سانلا نآل « هيلع ةقبطنم ةيالاو ء رتاوتملا لقنلاب تباث

 ابرق ذإ) مدآ ىبا نع هللا ىح اك. دسحلاو ىغبلا ببسب اوفلتخا مث« قحلا ىلع ةدحاو ةمأ اوناك

 ىغبلا بيس الإ هللاب رفكلاو لتقلا كلذ نكي ملف (رخآلا ن ه لبقتي لو اههدحأ نم ليقتف انابرق

 ضراألا تقرغ امل هنأ : اهعيارو . هيلع ةقيطنم ةيآلاو « رتاوتملا لقنلاب تباث ىنعملا اذهو ء دسحلاو

 ؛« كلذ دسعب اوفاتخا مث . ميحصلا نيدلاو قحلا ىلع اوناك مهلكو . ةنيفسلا لهأ الإ قبب ل نافوطلاب

 تبثف .كلذدعب اوفلتخا مهنأ الإ . رتاوتملا لقناو ةعطاقلا لئالدلابامتوبث فرع امم ةصقلا هذهو

 ا 0
0 

1 
7 
 ل



 0 ةيأألاب قف انو قمل ازا قاد لاك

 0 لالا َنيردْمَو نبرشبم نيستا هل هّللأ 0 ا

 نيذلا الإ ف قاتسا امو ةثقأأ ةاوُقلَتا ف سانلا 0 كحيل ملا باَتكلا

 ا وفلتخا اَحاوْمآَندلاهلا ىدبف مهني ب أنغب تآذيبلا مهن“ اج ام دعب نم هوثوأ

 «؟1» ميقتسم م طارص لِ 17 5 ىدهي ا هضاب 07 5 هيف

 قحتسملا ىلع (اباسح ءاطع) هلوق لمحو . لضفتلا ىلع (باس.> ريغب) هلوق لمح نم امأ : انق

 , طقاس لاؤسلاف . ةلزتعملا لوق وه ام لع قاقحتسالا بسح وأ ءانلوق وه ام لع دعولا بسح

 هياشتي ناك اذإ ءاطعلا كلذ نا : لوقي نأ هلف . هوجولا رئاس لع (باسح ريغب) هلوق لمح نم امأو

 قمانركذام هضقنيالو « اباسح ءاطع هنوكب فصوي نأ هجولا اذه نم حص . لثامتيو تاقوألا ىف

 (باسح ريغب) هلوق ىنعم

 باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ سانلا ناك  ىلاعت هلوق

 تانيبلا مهتءاجام دعب نم هوتوأ نيذلا الإ هيف فاتخا امو هيف اوفلتخا اف سانلا نيب كحيل قحلاب

 ىلإ ءاشي نم ىدعبي هللاو :هنذان قحلاب نم, هيف ؛اوفلتخا امل 'اونمأ :نيذلا هني ىدهف مهيب ايغب

 ”مقتسم طارص

 وه مهرفك ىلع رافكلا ءالؤه رارصإ ببس نأ ةمدقتملا ةيآلا هذه ىف نيب امل ىلاعت هنأ معا

 ةنمزاألا ىف الصاح. ناك لب « نامزلا اذ: تت ريغ ىلا اذه نأ ةيآلا هده نس ايذلا

 مهفالتخا ناك امو . اوفلتخا مث ؛ قحلا ىلع ةمئاق ةدحاو ةمأ اوناكسانلا نآل . ةمداقتملا

 و مظنلا بيترت ىف مالكلا وه اذهف « ايندلا بلط ىف عزانتلاو دساحتلاو ىغبلا ببسب الإ

 لئاسم ةيآلا

 مهضعب ىدتقي ؛ دحاولا ءىثلا ىلع نوعمتجملا موقلا «ةمألا» لافقلا لاق (ىلوآلا ةلأسملا)

 مايهتالا نم'ذوخأم وهو « نحيي

 اوناك مهنأ ىلع تلدام اهنكلو . ةدحاو ةمأ !وناكس انلا نأ ىلع ةيآلا تلد 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 لاوقأ ةثالث ىلع هيف نورسفملا فلتخاو . لطابلا ىف مأ قحلا ىف ةدحاو ةمأ



 ةيالا «باسح ريغب ءاشي نشات هللاو» ىلاعت هلوق ٠٠١
 سلا

 (باسحرريغب) :ابعباسو . قاقحتسالا ببسبال ؛ ناسحالاو لضفلا درجمب هاطعأ دقف هاطعأ ام لك

 امأف ؛ ةيافكلا ردق ىلع ديزب ال ناك اذإ , باسحلاب قفني نالف : لاقي ؛ ةيافكلا ردق ىلع ديزي ىأ

 هلخد ام نال ًاريثك ىطعي ىأ (باسح ريغب) : اهنماثو . باسح ريغب قفني : لاقي هناف هيلع داز اذإ

 ليلق وهف باسحلا

 هتلااإلا اهلك لن ركي نأ زوجيف ؛ ةمظتنم اهل هللا اياطعو : ةلمتحم اهلك هوجولا هذه نأ ملعاو

 اهدحأ:هوجو هيف .نيرفاكلاو نينم ملا نمهدابع فانصأ ايندلا فىطعي امىلعةيآلا انلمح اذإامأ . للعأ

 نولدتسي اوناك مهناآل ؛ نيملسملا ءارقف نم نورخسي اوناكامإ رافكلا نأ : ةيآلا ظن قبلأ وهو

 مهنأ ىلع تاداعسلا كلت نم نيملسملا ءارقفنومرحب و : قحلا ىلع مهنأ لعةيويندلا تاداعسلا لوصح

 عي هنأ ىنعي (باسح ريغب ءاشي نم قرزب هللاو) هلوقب ةمدقملا هذه لطبأ ىلاعت هللاف ؛ لطابلا ىلع

 اليا ١ ادع وأ الطبم وأ اقع طعملا نوك نغ ائينمكلذ نوكي نأ ريغ نم ءاشن"نم:انندلا ىف
 الف ؛ مالسلا هيلع بويأ ىلع اهقيضو ؛ نوراق ىلع ايندلا عسو دقف , ةئيشملا ضحمب قلعتم كلذو

 ىلع نيماسملا ءارقفل الوصح مدعو . 5ك ايندلا عاتم لوصحب اولدتست نأ رافكلا اهبأ كل زوحي

 قيضيدقنمؤملاو ؛ جاردتسالا ىف ةدايز هيلع عمسأو دق رفاكلا لب ؛ نيلطبم مهنوكو“ نيمح كرك

 انلعجل ةدحاو ةمأ سانلا نوكي نأ الولو) ىلاعت لاق اذطو , ناحتمالاو ءالتبالا ىف ةدايز هيلع

 نم ايندلا ىف ءاشي نم قزري هلا نأ : ىنعملا نأ : اهيناثو (ةضف نم ًافقس مهتويبل نمحر لاب رفكي نمل

 دوصقملاو. لئاسلاؤسالو « ةعبتالو . ةبلاطم الو « هيلع دحال نوكي « باسح ريغب نمؤمو رفاك

 نمؤملا لوقي ال نأو ؟ ايندلا ىف هيلع عسوي مل ملف قملا ىلع نمؤملا ناكول : رفاكلا لوقي ال نأ هنم
 هكح ؟ملاو؛ هرمأ رهآلاو , طقاس ضارتعالا لب ؟ ايندلا ىف هيلع عسو ملف الطبم رفاكلا ناكنا

 لوقياك« بستحي الث يح نم ىأ (باسح ريغب) هلوق : اهئلاثو (نولأسي مثو لعفي امع لأسي ال)
 : ةيآلا ىنعم نوكي هجولا اذه ىلعف . ىناسح ىف اذه نكي ل : هريدقت ىف نكي ملام هءاج اذإ لجرلا

 نم ءاشي نم قزري دق ىلاعت هللاف « مثرقفل اونمآ نيذلا نم نورخسي اوناك ناو رافكلا ءالؤه نأ

 مانغا مهم كلذ لعف دقو : هللا همحر لافقلا لاق , نينم ٌوملاب كلذ لعفي, هلعلو « بستح ال ثيح

 هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع حتف امبو ؛ دوييلا ءاسؤرو شيرق ديدانص لاومأ نم مييلع ءافأ امب

 تكف ىرس نيك اكلم ىح هباححأ ىلا ىلع هتافو دعب سو

 ضقانملاك كلذ سيلأ (اباسح ءاطع) مهلا لصي امو نيقتملا ةفص ىف ىلاعت لاق دق : لبق ناف

 ةالا هذه ىن امل



 نأ :اهعبارو : ةيالا(اونمآ نيذلا مويلاف) هلوقولا (نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا

 رفاكلاا ةيرخسناأل ايندلا ىفنينمؤملاب نيرفاكلا ةيرخس قوف ةمايقلا مويرافكلاب نينمؤملا ةيرخس

 امتيَقح عمو ةقح ةرخالا ىف رفاكلاب نمؤملا ةيرخسو « ةيضقنم امنالطب عم ىهو . ةلطاب نمؤملاب

 ةيقاب ةمئاد ىه

 ىلاعت هنا : لوقي نأ لئاقل ناف قاسفلا ديعوب عطقلا ىلع ةيآلا لدت له ( ثلاثلا لاؤسلاإ)

 هذه رح لصحت ال نأ بجو ىوقتلاب نيفوصوم نونوكيال نيذلاف « ةيقوفلا هذبب اوقتا نيذلا صخ
 رانا' لهأ نم اوناك ةيقوفلا هذه لصحت مل اذإو ةيقوفلا

 ابنأ انيب ىتلا تامومعلا نم ةلالدلا ىف ىوقأ نوكي الف ؛ موهفملاب كسمت اذه : باوجلا
 وفعلا لئالدب ةصوصخم

 هللا ىظدْتام هنم دارملا نوكي نأ' لمتحف 0 ريغب ءاشي نم قزري هللاو إل ىلاعت هلوق 4

 نم“ هديع فائصأ انادلا ىف كطعام دارملا نوك :نأ ' لمتعو "قاؤتلا نك هرخالا 3 ملا

 ىف ءاشي, نمقزرب هنأ : اهدحأ : اهوجو لمتحا ةرخآلا قزر ىلع هانلمح اذاف « نيرفاكلاو نينمّوملا

 هلق ووو عاطقنا الو ؛ هل ءانفال [ةغعراةعسا ولف الب ١ :تايخا ويش قوق ملا مهو هللا

 رصحلاو باسحلا تحن لخد ام لك ناف ٠ باسح ريغب اف نوقزري (ةنجلا نولخدي كئلوأف)

 مفامملا نأ : اهناثو . باسلا نع اجراخ ةلاحال ناكايهانتم نوكيال اق : هانتم وف ريدقتلاو

 (هلضف نم م 2 0 لاق ا« لضفت اهضعب و . باوث اهضعب ةنجلا ىف مهلا ةلصاولا

 ؛هنم جرخي ام باسح ىلإ جاتحيف ؛هدنع اهدافن فاخي ال هنأ : اهثلاثو . باسد- الب هنم لضفلاف

 ؛ ل الف « قبب امو ىطعي ام رادقمل ٍلعيل بساحب امنإ ىطعملا نآل

 لهأ قزر اذهب دارأ هنأ : اهعبارو . هتارودقمل ةياهنال ىنغ ملاع هنا ٠ باسحلا ىلإ جاتحي ال هللاو

 امع بجاولاردق صقتتا اًئيش ىطعأ اذإ ثيح ناكاذإ هيلا جاتحي امنا باسحلا نآل كلذو « ةنجلا

 مكحب قحتسملا باوثلا نوكي راصعالاو راودألا ءاضقنا دعب هناف .كلذك سيل باوثلاو ؛ ناك

 نه ئنلا نأ دارأ «ايهاكوللاتا 3 ةتبلا باسحلا قرطتي ال اذه ىلعف . ايقاب لضفلاودعولا

 ةنارخ ىفىذلاو. ةلاح ال اههانتم نوكي تقو لك ىف ىطعي ىذلا نآل ؛ةنارخلا ىف ام ىلإ هللةسن.ال

 ةراشاوهو(باسح يغب )هل وق نمدارأ ا وهاذهفىهانتملا ريغىلإهلةبسنال ىهانتملاو هانتم ريغ هللا ةردق

 نالفىلع نالفللاقي ٠ قاقحتسا يغب ىأ (باسر يغب ) | مسداسو . ىلاعت هللا تارودقمل ةياهنال ل

 لب باس>هعمدحاال سيلو ؛ اًئيش دحأ هيلع قحتسيال هنأ ىلع لدي اذهو ؛ قحهيلع هلذاك اذإ باسح

 « + -رخف ؟ود



020 

 ةبالا «ةمايقلا موي مهقوف اوقتا نيذلاو» ىلاعت هلوق /

 لعفب مهنع ربخأ مث «ضاموهو نيزب مهنع ربخأ هللا نال كلذو « ىضاملا دعب لبقتسملا فانئتسا

 نيك اسملا ءالؤه نولوقب اوناك مهنأ ةيرخسلا هذه ىنعمو (اونمآ نيذلا نمنورخ:و) لاقف هنوميدي
 نزأ عم ةرخآلا باطل بعاتملاو قاشملا نولمحتيو اهتاوهشو اهئابيطو ايندلا تاذل اوكرت

 ةميزأل ١ ١ 20 "تاكل داعملاب لاوقلا لطب ول هنأ كشالو: ٠ لطان .لوق“ ةرخالاب' لوقلا

 ببسب ىدبأألا كللا عض رعأ نم نآل هيلع ةبلقنم ةيرخسلا تناك داعملا ةحصب لوقلا تبث ول امأ

 نيققحلا ضعب لاق لب . هنم ةيرخسلاب ىلوأدحأ قالا ىف دجوي مل ةدودعم سافنأ ىف ةريقح تاذإ

 لوقا لطب نا هناف ؛ تاريدقتاا عيمج ىلع مزخلا وه ٠ ةرخالا ىلع لابقالاو ءايندلا نع ضارعالا

 ضارعالاناكةرخآلاب لولا حص ناو « ةدودعم اسافنأ و ةريقح تاذل الا تئافلا نكي مل. ةرخآلاب

 دوع .نرأو « ةلطاب تناك ةيرخسلا كلن نأ تبثف « انيعتم ارمأ ةرخآلا ىلع لابقالاو ايندلا نع

 : . ىلوأ مهلع ةيرخسلا

 تالاؤس هيفف (ةمايقلا موي مهقوف اوقتا نيذلاو إل ىلاعت هلوقامأ

 ؟ (اوقتا نيذلاو) لاق مث (اونمآ نيذلا نم) لاق مل (لوآلا لاؤسلا)

 اهب ١ ر ركيلاو اورقتلا قفل لا لصخالا ىرتكلا: ةداعسلا, نأ" هب زبظيل : 'باوجلا

 ىوقتلا ىلع نينمؤبلل

 ؟ ةيقوفلا هذهب دارملا ام (ىناثلا لاؤسلاإ)

 نايل ناكملا  ةفوفلا ةقوفلاب دازللا نوكي نأ :.اهدحأ : هوجو: هش: ةباوجلا

 نوكي نأ لمتحي : اهيناثو . ضرآلا نم نيحي ىف نونوكي نيرفاكسااو ءامسلا نم نييلع ىف نونوكي

 ةجردلاو ةماركلا ىف ةقوفلا ةقوفلاب دارملا

 ةماركلا ىف امهنم دحاو لك ناك اذإ ؛ ةماركلا ىف نالف قوف نالف : لاقي امنإ : لبق ناف

 ؛ ةماركلا نم ءىنث هل سيل رفاكلاو . ةماركلا كلت ىف رخآلا نم الاح ديزأ امهدحأ نوكي مث

 ةماركلا ىف هقوف نمؤملا : لاقي فيكف

 ىلاعت هللاف « مالا باقني ةرخآلا ىف مث ايندلا تاداعس ىف مهقوف اوناك مبنأ دارملا :انلق

 نيرفاكلا ةلصاح تناكىتلا ةيويندلا تاداعسلا قوف نوكيام ةرخآلا تاداعس نم نمؤملا ىطعي

 امبر رافكلا تاهش نآأل كلذو « ةمايقلا موي ةجحلا ىف مبقوف مهنا : دارملا نوكي نأ : اهثلاثو

 0 امأو . ىلاعت هللا قيفوت ددعب مهبولق نع اهنودري اوناك مهنا مث ؛ نينمؤملا بولق ىف عقت تناك

 نإ)ىلاعت لاق م« ناطيشلا سواسو رثؤت الو « تاهبشلا لوزت لب « كلذ نم ءىش قبب الف ةمايقلا



 0 لاو م م 9 بير ٍ

 5 لا 20 0 يك للا راقب تع هته

 هيلق 1 عمال وهك هيلق ىف ةنيزلا هذه لوضح عم ناسنالا لب ةتبلا حجري مل ناف حجرام 01 0

 اذه لوصح نأب اناق ناو «نييزنلا اذه لصح هنأ ىلع لد صنلاو . هبلقفف انييزت هنوك عنمب اذبف

 رايتخالا لاز دّقف « ةعاطلاو نامبالا بناج ىلع . ةيصعملاو رفكلا بناج حجري هبلق ىف نييرتلا

 ىلوأ ناكاحوجرم نيفرطلا دحأ ةروريص لا ؛ ناحجرلا لوصح عنتما امل ءاوتسالا لاح نآل

 ةزورض « عوقولا بجاو حجارلا راص عوقولا ع حوجرملا راص اذإو ٠ عوقولا عانتداب:

 ىلا هوجولاب عفدنال هنأ مولعمو لاؤسلا هيجوت وه اذهف . نيضيقناا نع جورخال هنأ |

 ةلزتعملا ءالؤه اهركذ

 ناكام ايندلا ةايحلا نم نيز ىلاعت هللا نا : دارها نأ ليوأتلا اذه ريرقت ىف (ثلاثلا هجولا إل

 كلذو « فيعض اضيأ اذهو . لاكشالا طقس هجولا اذه لعو ؛ تاروظحلا نود تاحابملا نم

 عنتميف « رفاكلا هب صتخم ال تاحابملا نيدزتو ؛ رافكلا نييزتلا اذم صخ ىلاعت هلأ كندول

 تابيط نم تاحابملاب عتمت اذإ نمؤملا ناف اضيأو . تاحابملا نييزت نييزتلا اذهب دارملا نوكي نأ

 سلو الا ةلئسولا6ءانندلا انعي امو 2 ةرخآلا ازج] ؟هضرع ارثكأ أو ضم كك

 هداقتعال ؟, هينط :لعءاملاغ نكي اهب مزوراش ةاقيل كاذ تلق ناو هناف ارتطام

 نييزت ةيآلا رم دارملا سيل هنأ حص هلاح اذه ناكاذإو . اهريغ نود دوصقملا لاك 1

 مهنأبرعشم كلذو (اونمآ نيذلا نم نورخسي و) هلوقب ةبآلا كلت عبتأ ىلاعت هنأ اضيأو « تاحابملا

 كلذ نأ ىلع لدف. ةبجاولا قاشملا مبلمحتو , ةروظحلا تاذللا مهكرت ىف مهنم نورخسي اوناك

 ىلاعت هنأ ىلع نييزتلا اولمح مهنا انباحصأ امأو ٠ تاروظحملا ىف عقولب تاحابملا ىف عقو ام نييزتلا .

 . لاو>الاو لاعفالا كلت قلخ لب « ءايشألا كلت ىلع ةردقلاو . ءايشأللا ةدارا هبلق ىف قلخ

 رهظ هجنولا اذه لغو ., ؛ةلاحبس هللا الإ ءسيل .دابعلا_لاثفال_قلاخلا «درل لع ايده

 . ةءالاننم دارملاب

 اهوجو ةيرخسلا كلت ةيفيك ىف انيور دقف (اونمآ نيذلا نم نورخسيو إل ىلاعت هلوق امأ

 كبت الو 4 نسا لع فوطعم ريغ كف (نورخسو) هلوق َ ىدحاولا لاق 0 تاياورلا نم



 ةيآلا ءايدلا ةايحلا اورفك ندذلل نيزد» ىلاعت هلوق تأ ؛

 رافكلا عيمجرفكلا نيزي ىذلا نأ تبثف ًارود ريصي ذتنيحو ؛ رخآللا نيزب ناكمهنم دحاو لكنا
 نال كِدَو ؛ «نناللاو نجلا ةاوغ هنوملا تا :هلؤق لطبف :ملأر ءاغم نوكي نأو دبال

 تبثف ١ ميغ نوكي نأ و نبل نئاملا نأ انبي. دقو. ًاضِيأ رافكلا إف :لراخا د: ةاوغلا :الاؤه

 نيزملا لب « عونمم اذهف هنس> نع ربخلا وه ءىثلل نيزملا : هلوق اما ١ فاض لياوأتلا اذنك نأ

 ىللعو ٠ انيز ءىثشلا نوكي اهرايتعاب ءىثلاب ةمئاق تافص ىهو . ةنيزلاب افوصوم ءىثلا 10

 زوجبال ملف « هنسح نع را درع هييقللا ىلا نأ اهلنا مث . همالك طقس ريدقتلا اذه

 تاذللا رم اهف انع ربخأ ىلاعت هنأ دارملاو . هنسح نع ربخأ ىلاعت هللا : لاقي نأ

 مالك طقسف ؛ رفكب سيل ام قيدصتااو ٠ بذكب سيل كلذ نع رابخالاو . تاحارلاو تابيطلاو

 ٠ ةكلاب بابل اكس ف لع ىأ

 برعلاو ؛ مهسفنال اونيز مهنأ (اورفك نيذلل نيز) ىف لمتحت : ملم وب أل اق «ىناثلا ليوأتلا)

 ىآلاىف ىلاعت هلوق ىنعم وهو هب بهذ ابهاذ نأ نوديري ال كب بهذي نبأ : مهنمدعبي نأ نولو#

 ارخإ نيذلا امأاي) ىلاعت هلاوقب, هدك أو يكلذ ريغ ىلا (نتوفرصي ىتأ.:نوكفوي, ىلأ):ةريثكلا

 ناطيشلا ناك الو « ببسلاك اناك امل امهملاك|ذ فاضاف (هللا ركذ ذنعكدالوأ الو كل اومأ مكهلتال

 نيرا عار هسفنل نيز ىذلاوه ةقيقحلا ىف ناسنالاف اربق لعفلا ىلع ناسنالا لمحب نأ كلعال

 كير ع زاجلا ىلإ ةعضملا نع لاودعلاو ؛ هنيز انما نأ ىَضَعي (ننزإ) هلوق 0000

 اههدحأ: ناهجوليو أتلا اذه ةحص 000 ىلاعت هللا وه ني زا ا اذه نأ( ثلاثاا ليوأ دا

 لعام انلعجانإ) ىلاعت هلوق : ىتاثلا . لعافلل ءانبلا لع (ايندلا ةابحلا اورفك نيذال نيز) أرق نم ةءارق

 : وكلا : اهوجو ا 5 كيوأتلا 10 ول مهمأ ممولبنا اف نط وللا

 امتإو « ةذللاوبيطلاو ةراضنلاو ةرهزلا نم ايندلا ىف هربظأ امب نيزملا وه ىلاعت نوكي نأ عنتمب

 ريخ كشنأأ لق) هلوق ىلا (تاوبشلا بح سانلل نيز) ىلاعت هلوق هريظن و: هدابعل ءالتبا كلذ ل

 تايقايلاو ايندلا ةايحلا ةنيز نونبااو لاملا) اضيأ لاقو (تانج ممر دنع اوقتا نيذلل كاد

 لجمّللا 0 او :ةقفاوتم تابآلا:هذبف“: اولاقو(المأر يخواباوث كبَر كنعريخ كانلملا

 ىلعال تاوهششلا بحو تانذللا ىلا ليملا عابطلا ىف ب كارو ةتاحتماو ءالتثأ راد انّذلا لعج هلالأَج

 هنع اهدر ناكمإ عم سفننا هيلا ليم ىانلا كوققلاا لتتم كلعأ لب 57 نكحالا ىذلا ءاجلالا ؟لئبَس

 ىناثلا . مارحلا نع اهفكيو حابملا ىلع هسفن رصقيف هاوه نمؤملا دهاجيلو : ناحتمالا ل متيل

 ديدتفلاب خص رك او :اينلع 7 نع مهعن< لو « ايندلا ىف مهلهمأ ىلاعت هنأ نييزتلا نم دارملا نأ
5-1-2 



 0 ةيالا «ايندلا ةايحلا اورفك نيذلل نيز» ىلاعت هلوق

 0 نما لق كد نإو طفلا قا حنأ ل دج

 هئاذأب راياناو# 0000 3 رسل ةانلا فين اناا جاجزلا لوق وهو : اهيناثو (ةحيصلا اوءلظ

 :« لاق ةثااكف دحاو ءاقبلاو شيفاز دانملا ىذه لجو نانو جركل

 0 ل 0 ا

 مسآلا نيبو ثنوؤملا لعف نيب لصف اذإو (اورفك نيذلل) هلوقب ءايندلا ةايلا نيبو نيز نيب لصف

 كينأتلا دم رع نحيا لصانلا نايل سا 1

 اهوجو لوزنلا ببس ىف اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا)

 نم نورخسي اوناك« شيرق ءاسؤرو لهج ىنأ ىف تازن : سابع نبا لاق «(لوألا ةياورلاة ل

 ةريهف نب رماعو . ةفيذح ىبأ ىلوم ملاسو ؛ بابخو ؛ رامعو  دوعسم نب هللا دبعك , نيملسملا ءارقف

 نأ عماالبلا حاوتأ ىلع نيصلاو ررضلاو رقفلا نم هلق _ اونا ام) بيسب سلتا
 ةحارلاو معنتلا ىفا وناكر افكلا

 , عاقنيق ىبو ريضنلاو ةظيرق ىب نم مهئاسلعو دويملا ءاسؤر ىف تلزن ميلا ا ورااو)

 خيام مهرايد نم اوجرخأ ثيح . نيرجابملا نيملسملا ءارقف نم اورخس
 نورخس اوناك ٠ هباحأ و ىبأ نب هللا دبع : نيقفانملا ف تلزن : لتاقم لاق «ةثلاثلا ةياورلاو ١

 مهعيمج ىف اطوزن نم عنامال هنأ لعاو. ؛ نرجابملا ءارقفو :نيبلسملا ءافعدك ند

 لاق : اهدحأ : اهوجو اوركذف ةلزتعملا امأ :نييزتلا اذه ةيفيك ىف اوفاتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةزخآلا رمأ اوحيق و انندلا لع نزلا رافكلل وني.« سنالاو نك ةاوغ اوه رمل قانلا

 : لاق اندلا ىف ؟تشيع اوصغنت الف . ةرخآلا رمأ نم لاقي امل ةحصال نأ اومهوأو « مهنيعأ ىف

 هنس> نع ربخلا وه ءىثلل نيزملا نال.« لطاب وهف كلذ نيز ىلاعت هنأ نه ةريجملا هلوقي ىذلا امأو

 ناكناف . ابذاك ن وكي نأ اماو ؛ نييزتلا كلذ ىف اقداص نوكي نأ اماف : ىلاعت هللا وه نيزملا ناكناف

 رفاكلا نأ بجو كلذ. ايصمردل نيكتيملا هلعاف نرككذ اديح هزات نراك 0

 نأ ىلإ كلذ ىدأ نييزتلا كلذ ىف ًابذاكناكنإو  رفك لوقلا اذهو . هتيصعمو هرفك ىف بيصم
 وهنيزملا نأ ةيآلا نم دارملا نأ حصف : لاق . رفك ًاضيأ اذهو . ربخالو لوب ىلاعت هنم قثويال

 هريسفت ىف ىابجلا ىلع ىبأ مالك مامت اذه « ناطيبغلا

 6 اذهف ٠ 0 - لوانتي (اورفك نيذلل نيز 4 هلوذ نال «تفيعض اذه لاوقأو

 اقي نأ الإ « مل ًارياغم نوكي نأو دبال رافكلا عين نيزملاو « نيزم رافكلا عينج نوكي نأ



 ةيآلا «ايندلا ةايحلا اورفك نيذلل نيز» ىلاعت هلوق 1

 ا ا ا هده ريالا ادم 0100-0

 نينا اونمآ نيذلا نم َنورَحْسَيَو انين ةآجحلا ارفك نذل نيز

 هب ما ارث وا هاج 0 7 ِ

 هللا فال نع ءاش نم قزري هللاو ةمآيقلا مي مق 2

 دارملا : لاق « مالسلاهيلع دم ةوبن لئالد نم ليجنالاو ةاروتلا ىفام ةنيبلا ةيآلاب دارملا : لاق نمو

 اهيف ةهيشلا لاخدإو اهي رحت !مليدبت نم
 ىلاعتهللاو:ةيافكلاو نمألاو ةحصلا بابسأ نم هللا مثاثآ ام هللا ةمعئب دارملا (ىناثلا لوقلا إل

 مهتهج نم ببس هنأل : مهلا ليدبتلا فاضأ نكلو ءاورفك امل ةمقنااب ةمعنلا لد يذلا اوه

 تانيبلا تايآلا كلتب لمعلا نم مهيلع بجو ام مايقلا كرت وهو

 نم دارا ناكل ئالدلاو تايالا ءاتياب ةمعنلا انرسف ناف (( هت ءاج ام دعب نمل لافت هلو مآ

 مث) ىلاعت هلوةك ءاهفرع ١ دعب نم وأ « !متفرعم نم نكم ام دعب نم ىأ (هتءاج ام دعي نم) هلوق

 ةبئاغ اهن أكف ؛اهفرعي مل وأ « اهتفرعم نم متي مل اذإ هنآل (نوملعي مثو هولقع ام دعب نم هنوفرح
 لوصح دنع نأ كش الف : ةبافكلاو نمآلاو ةحصلا نم ايندلاب قلعتي امب ةمعنلا انرسف نإو « هنع

 لاق (باقعلا ديدش هللا ناذ) لاق اذهلف . حبقأ رفكلا ناكف نقلا كلا تارك ها سال] هذه

 ىوحنلا رهاقلادبعنيب : لوقأو هل باقعلا ديدش ىنعملاو ؛رامإ هيفو : ىلاعت هللا همحر ىدحاولا

 لي وخلا ةيآلا نم دوصقملا .نآل كلذو» لوأ رابضالا اذه كرت نأ زايالا لئالذ باتك ىف

 ' كلا أ اذه تالا دي دش هنرك ىلإ ثبافتلا ريغ نم". ةياقماادلدش أب افوصوم ةتاذ ىف هنوكب

 مرجلا بقعي باذع باقعلاو : هللا همحر ىدحاولا لاق مث

 مهتوف اوةتانيذلاو اونمآ نيذلا نم نورخسيو ايندلا ةايحلا اورفك نيذلل نيزإل ىلاعت هلوق

 (باسح ريغب ءاشي نم قزري هّللاو ةمايقلا موي

 نذلا رافكلا مهو هتءاج ام دعب نم هللا ةمعف لدب, نم لاح لبق نم هان نان نأ عا

 مفي رط هذط ناك دج دل ؟تيلتلا يك ذب لاطس هنلأ ةعرتأ اهنع اولدعو ءاساللاو ةلالدلاب.اويذك

 لوقع فعض نينمؤملا فيرعت مالكلا اذه لوصحمو «ايندلا ةايحلا اورفك نيذلل نيز) لاقف

 ىو ؛ةرخآلا تاجرد نم قابلا ىلع ايندلا ةنيز نم ىنافلا حيجرت ىف نك رشملاو رامعلا

 : !لئاشمةيزلا

 ءايحالاو ةايحلانأ : ءارغاا هلوق وهو اهدحأ : هوجول تنيز : لقي ملامتا (ىلوآلا ةلأسملا)



 ا

 3 ةيآلا «هللا ةمعن لدس نمو» ىلاعت هلوق

 نورظنب له) هلوقبديدهتلا كلذنيب مث (ميكح زيزعدتلا نأ اوملعاف) هلوقب ؛ ديدهتللنيقحتسم مترص
 ىنعي (ليئارسا ىب لس) هلوقب ديدهتلا كلذ ثلث مث (ةكئالملاو ماغلا نم للظ ىف هللا مهيتأي نأ الإ
 نمباقعلا اوبجوتسا مرجال : اهوركنأف تانيب تايآ مهفالسأ انينآ ال انأ نيرضاحلا ءال وه لس

 ؛ باذعلا ىف اوعقول هللا تايآ نع اولز ول مهنأ ىلع نيرضاحلا ءالؤمل هيبنت كلذو : ىلاعت هللا

 لاق 5« مهريغب اوربتعي نأ ةياكحلا هذه ركذ نم دوصقملاو « هيف نومدقتملا كئلوأ عقو اك

 اذهف (بابلالا ىلوأل ةربع مبصصق ىف ناك دقا) لاقو (راصبالا ىلوأ اي اوربتعاف) ىلاعت

 . مظنلا هجو نايب

 أرق « فانئتسالا نيبو ؛ ءافو واوب لاصتالا نيب «لس» ىف ورمع وبأ قرف (ةثلاثلا.ةلأسملا)

 اولأساو : باتكلا نؤرقي نيذلا لأساف . ةيرقلا لأساو) زمه ريغب (ليئارسإ ىب لس) و (مبلس)

 فيفختلا نأ قرفلا هجو . زمه ريذب لكلا أرقو : لكلانيب ىناسكلاىوسو « زمهلاب (هلضف نم هللا

 ىناسكلاو:لاصتالا قكلذك شسيلو.ةةلقتسم صو ةأدتملا ةرما طاوسإ لل ةلصو فانا

 عمجأ اهيف ةطقاس فلالا نال . فحصملا عبتا

 هيلع ىموم تازجعم هب دارملا : امهدحأ : نالوق هيف (ةئيب ةيآ نم) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ىلاعت هلا مياكتو « لبجلا قتتو ؛ ىولسلاو نملا لازناو « ماغلا ليلظتو . رحبلا قلف وحن ؛ مالسلا

 لكف مهل رفكلا نم ىدهلا نيسيبتو ؛ مهلع ةاروتلا لازنإو « باحساا نم مالسلا هيلع ىمومل

 تانيب تايا كلذ

 اهب ملعي ؛ مالسلاو ةالصلا هياع دمحم ةزيب ةجح نم مهانيتآ ١ :ئىتحملارتلا (ىاثلا لوقلاو ١

 هتءل رش ةكحو هقدص

 : لئاسم هيفف (هللا ةمعن لدبي نمو )) ىلاعت هلوق امأ

 فيفختلاب (لدبي نمو) ءىرق «(ىلوآلا ةلأسملا)

 امباورفكو ةنيب ةيآ نممهانيتا ؟: ريدقتلاو .فذح ةيآلا ىف : لسم وبأ لاق (ةيناثلا ةلأسملا )

 (هللا ةمعن لدبي نمو) هلوق رامضالا اذه ىلع لديال نكل

 نم ىهو . هلئالدو هتايآ دارا نأ : امهدحأ : نالوق انبه هللا ةمعن ىف ( ةثلاثلا ةلأسملا))

 اهايإ موليدبت ىف لوقلا اذه ىلع مث ؛ ةلالضلا نم ةاجنلاو ىدحلا ٍبابسأ اهنال « هللا معن ماسقأ لجأ

 ىلاعت هتلا نأ اهليدبتب دارملا : لاق: مالسلا هيلع ىموم تازجعم ةنيبلا ةيآلاب دارملا لاق نف : ناهجو

 (مبسجر ىلا ًاسجر مهتدازف) هلوقك « مهتالالض بابسأ اهولعخ : ماده بابسأ نوكتل اهرهظأ



 ةيآلا ماين < ليئارسإ نب لسد: ىلاعت هلوق :

0 

5 

 هم 6م ا ل ا ا م 1 20 ا

 دعب نم هللا ةمعن لدبي نمو ةنيب ةيآ نم مانيتأ مك ليئارسإ ىنبلس
 2 يع ع نت ع رلو اس عا

 1١١١ باقعلا ديدش هللا ناف هتءاجام

 ناف هتءاج امدعي نم هللا ةمعن لد نمو ةنبي ةبأ نم مثانيتآ م ليئارسإ 0 لسرإ ىلاعت هلوق

 «باقعلا ديدش هّللأ

 : لئاسم ةبآلا ىف

 ةرثكل لعفاا نيع ىه ىتلا ةزمحلا تكرتف لأسا لصألا ىف ناك «لس» (ىلوألا ةلأسملا)

 نع ىنذتسا فيرصتلا اًذهدنعو « اهلبق ىذلا نك اسلا ىلإ اهتكرح تلقنو « ًافيفخت مالكلا ىف رودلا

 2007 0: لاس لاسو»ء رآر دسلالا رآز لثم لال اش لاقي : برطق لاقو ٠ لصولا فلأ

 نزو ىلع (لئاس لاس) رماع نباو عفان أرق ريدقتلا اذببو « فخ لثم . لس : هيف رمألاو . فاخي

 هييشنلا فاك فيلأت نم هنا لاقي « ددعلل عوضومنوكسلا لع ىبم مسا وه (5) هلوقو : لاكو ؛ لاق

 ىهو « ماهفتسالا فرح اهنمضتل نوكسلا ىلع تينبو « ميلا تنكسو «ام» ترصق مث «امد عم

 دنع بصنلاو « ربخلا دنع هب رجلا برعلا ةغل رثك أو ماهفتسالا ىف ةراتو ربخلا ىف لمعتست ةرات

 نأ لمتحي انهه ىهو « ماهفتسالا ىف هب ريو  ربخلا ىف هب بصني نم برعلا نمو ؛ ماهفتسالا

 . ةيربخ نوكت نأو « ةيماهفتسا نوكت

 امملعتف تايآآلا كلت نع كوربخيل ليئارسا ىبب لس : دوصقملا سيل هنأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 لب « هايإ ىلاعت هللا مالعاب لاوحألا كلتب املاع ناكمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نآل كلذو

 ىلاعت هنأ مالكلا اذه نايبو ؛ ىلاعت هللا لئالد نع ضارءالا نع رجزلا ىف ةغلابملا هنم دوصقملا

 ىمنو مالسالاب رمأف « ناطيشلاتاوطخ اوعبتت الو « ةفاك لسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اهبأ اي : لاق

 فيلكتلا ادهن مضر عأ ناف أ (تانييلا مكتءاج أكادعل نم مللز ناف) لاق مث 5 رفكلا 5



 ىلوالا ةفطلا

 هعبط 0 نم م بلطي

 ناني تسر تشل عيطو علم

 همزتلمل ةظوفح لعنلاو عبطلا قوقح

 ةيرصملا ةيبللا ةعبطملاب عبط
 ةيداليم 1988 لب ةيرجم ١1مل





 6-3 ةيآلا «روماللا عجرت هللا ىلإو» ىلاعت هلوق

 ايندلا ءاتفاب هسفن ىلا ابعجري هلالج لج وهو : هلالج لج هيلا عجرت اهناآل ؛ براقتم نيتءارقلا

 ىذلا اذه :اهدحأ : ناعم ثالث ءاتلا مضب (رومألا عجرت) هلوق ىفو : لاق مث . ةمايقلا ةماقإو

 :قاثلاو .امضاق وهو (رماألا ىصق و) هيلا هذه ىف كلي رب هلالج )+ هنأ رهو ؛ ارك

 « كب بهذي نبأ ىلا : هريغل لجرلا لوقيو ؛ هسفنب بجعي نالف : موق ىف برعلا بهذم ىلع هنأ
 ممهنأب مهلع ةدهاش تناك امل مهتافصو قلخلا تاوذ نأ : ثلاثلاو . هب بهذي دحأ نكي ملناو

 اهدرب ىأ (رومالا عجرت) هلوقف . مهقلاخ ىلإ مهرمأ نيدار اوناكو ؛نوبساحم نوثدحم نوقولخم

 (ضرالا ىفامو تاومسلا ىف ام هلل حبسي) لاق اكوهو ؛ مهسفنأ ةدابشب همكح ىلاو هيلا دابعلا

 هللو) هلوق اضيأ لكك هيلعو ؛ ناسللاب قاطنلا كلت ال , لاخلا 5 بك حييستلا اذه ناف

 ٌدجسي و ءاعوطن وتل ىلا: هلدجسي ميتملا أ لبق (اهأز) .اعوط نضر . طاوا سلا ىف نادل

 ىلإ مثرومأ نودري دابعلا نا : لاقينأ زوجي اذكنف . هتلاديبع مهنأب مهسفتأ ةدابشب اهرك رافكلا هل

 .لاحلا ةداهشبف زافكلا امأو ؛لاقملاف نونمؤملا امأ هلا اهعوجرب نوفرتعي و ؛ هللا

 لسإل ىلاعت هلوق هلوأو ء سداسلا ءزجلا ىلاعت هللا ءاش نإ هيايو « سماخلا ءزجلا مت

 هلاك! ىلع هللا ناعأ «ةئيب ةيآ نم مهانيتا ؟ ليئارسإ ىبب



 ةيآلا جرومالا عج رت هللا ىلإو» ىلاعت هلوق نمل

 هّللأ مهتأب نأ الز: ريدقتلاو رمالا ىذشو : هأنعم مالا ىضقوإل هلوق «ةيناثلا ةلأسملا))

 ةرخآلا رومأ فاصوصخو . نآرقلاف ريثك اذهو لبقتسملاعضوم ىضاملا عضوف رمآلا ىضقيو
 تنأأ محرم نبا ىسيعاي هللا .لاق ذإ) ىلاعتو هناحبس هللا لاق ؛ ىضاملاب ًاريثك عقب اهنعرابخالا ناف
 ةرخآلا رهأ برق ىلع هيبنتلا : امهدحأ : نارمأ زاجلا اذهرايتخا ىف ببسلاو (ىوذختا سانلل تلق
 هعوقو نم دبال هنأ ديك أت ىف ةغلابملا : ىناثلاو : هعاقيإ هللا ديريام عقوو تنأ دق ةعاسلا ناكف
 لصحو عقو دق هناكهعوقوب مزجلاو عطقلا لوصحب راصف ؛ ىعست اسي سفن لك ىرجتل

 امابراأل قوقحلا ذخأو ؛ قئالخلا نيب ءاضقلا لصف وه انبه روكذملا رمآلا ( ثلاثا ةلأسملا)
 ىضق امل ناطيشلا لاقو) ىلاعت لاق « رانااو ةنجلا نم هتازنم نيفاكملا نم دحأ لك لازنإو
 (قحخلادعو مدعو هللا نا رمآلا

 ريغ نم ةعفد دجوت ةمايقاا لاوحأ نأ ىلع لدي (رهآألا ىضقو) هلوق : لوقنف اذه تفرع اذإ
 عنا هنكحل الو ؛ عفادهئاضقل سيل ىلاعت هناف . فقوت

 ةكئالملا لع افطع عوفرلا ردصملا ىلع (رمآلا ءاضقو) لبج نب ذاعم أرق (ةعبارلا ةلأملا)
 لئاسم هيفق (روماألا عجرت هللا ىلا ورإ ىلاعت هلوق امأ

 هللا نوكي نأ ىضتقي كلذو « ةياغلا ءاهتنال ىلا ةبلك: لاق نم ةمسجملا نم (ىلوألا ةلأسملا)
 كلمللاعت هنأ: لواألا : نيبجو نم هنع ديحوتلا لهأ باجأ « ةمايقلا موي هيلا ىبتني ناكم ىف ىلاعت
 . هاوس دابعلا ىف كحلل كلام الف ةرخآلا ىلإ اوراص اذاف :هقلخ ر ارمأ رم انيق اانذلا 0 هدانع
 هيف رظنااب صتخ وه ناكاذا « ريمآلا ىلإ انرهأ عجر : مو قك اذه (هلل دموي رماألاو) لاق اك
 : لسموبأل لاق : ىناثلا . هناطلسو هكلم ىف ةعاسااقاخلا نأ عم (ريصملا هللا لال ريظنو
 اراذإا علها رمأ ىصقنا اذلقأ ءاناحتما ارومأ ىولبلاو راتخالا راد ف دتحأ لك كلم دق ىلاعت هنأ
 قي نأ لهأ وهف كلذك ناك اذاو٠: ةَدَْح و هلل هلك رماألا' ناك باقعلاو بالوثلا راذأ ىلإ اًنلصوَو
 ىهن ؟ناطيشلا تاوطخ نع زرتحو ؛ رم اكرلسلا ىف لدي و عاطإو

 : لاقي درت ىنعم ىلع ءاتلا مضي (عجرت) م صاخر و وبأو ريك نا أرق (ةيناث اثلا ةلأسملا)

 (فر ىلا تددر نئلو) رخآ ميو فو (فر ىلا تعجر نئاو) ىلاعت لاق ؛ هتددر ىأ : هتءجر
 (احلاص لسمعأ ىلعل نوعجرا بر) ىلاعت لاقو (قحلا مهالوم هللا ىلا اودر مث) رخآ عضوم فو
 ىلا الأ ) ىلاعت هلوقك , ريصت ىأ ءاتلا حتفب 5000 ذاع نا زمرأا نانا ىأ

 ىف ىنحملاو : هللا هسصمحر لافقلا لاق (مكهجرم هللا ىلاو « مهءايإ انيلا ناز هلوقو (ر دوماللا ريصت هللا



 فق ةيآلا «ماغغلا نم للظ ىف ىلاعت هلوق

 ىف نايتالا نأ وهو « ةيلاعلا ىنأ نع هريسفت ىف لافقلا هاكح ام ليوأتلا ىف (عباسلا هجولا)

 مالكلا لمح ناكف . طقف نايثالا وهف هلالج لج هللا ىلإ فاضملا امأف ؛ ةكئالملا ىلإ فاضم للظلا

 ةكئالملاو هللامهيتأينأ الا نورظني لغ) أرق نم ةءارقب هتحص ىف دبشتسيو : ريخأتلاو مدقتلا ىلع

 ركدتسم ليوأتلا اذه : هللا همحر لافقلا لاق (ماغلا نم للظ ىف

 «ماغلاو» . هب هللا كلظأ ام ىهو « ةلظ عمج «لاظلا» نأ معاف «ماغلا نم للظ ىفإل هلوق امأ

 اهنم ةعطق لك ةقرفتم عطق نع ةرابع ماغلا نم لاظلاف . اك ارتم اعمتجم ناكاذا الا كلذك نوكي ال

 جو» مهشغ اذاو) ىلاعت لاق « لاظ عمجاو « ةلظ ةعطق لكف . ظعلاو ةفاثكلا ةياغ ىف نوكت

 « ةلظ عمج لالظلا نوكي نأ لمتحيف (ماغلا نم لالظ ىف هللا مهتأي نأ الا) مبضعب أرقو (للظلاك
 لظ عمج نوكي نأو ؛ ةلقو لالقك

 مامغلا نم لاظ ىف هباذعو هللا رهق مهتأي نأ الإ نورظنيام ىنعملا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ؟ مامغلا ىف باذعلا مهمتأي لو : ليق ناف

 نال . عظفأ مالا ناك ب اذعلا هنم لزن اذاف : ةمحرلا ةنظم مامغلا نأ : اهدحأ : هوجول : انلق

 بستحتال ثيح نم كءاج اذإ ريخلا نأ 5. عظفأو لوهأ ناك ب ستحنال ثيح نم ءاج اذإ رشلا

 لع دمشا ااذنهبنماو : اريخلا تنتع كيحل لم رشلا ءاساادإ كيكيف ءروزترلا ف نيش ارتكا 0

 لوزن نأ : اهناثو (نوبستحي اونوكي ملام هللا نم مهلادبو) هلوق ىلاعت هللا باتك ىف نيركسفتملا

 مامغلاب ضرالا قةشت مويو) ىلاعت لاق ةما.قلا ىف لاوهالا دشأ نوكي ام رومظل ةمالع مامغلا

 نأ: اهثلاثو (اريسع نرفاكبلا لغ امو. كأكو نيحرلل ىلا ذوب كلا الن م ا

 تارطق هنع لزني مامغلا اذه اذكف . ةدودحم الو ةروصحم ريغ ةريثك تارطق هنع لزنت مامغاا

 روص# ريغ الوزن باذعلا

 نايتاو : ةكئالللا مهيتأتو : ريدقتلاو «قبسام ىلع فطع وبف (ةكئالملاو) ىلاعت هلوق امأ

 « هتايآو هللا رمأ ىنأي هنأ ىنعملا راصف اهملع هلمح بجوف « ةقيقحلا لع لمح نأ نك ةكمئالملا

 نم اهريغ وأ بيذعت وأ ةناهإ نم هب اورمأ امب اوموقيل نوتأي كلذ عم ةكحنالملاو

 ةمايقلا موي ماكحأ

 لئاسم هيفف (رمآلا ىضقو إل ىلاعت هلوق امأ

 فرصتال و ةرثع مهل لاقتال كإذ دنعف ؛ هب نودعوي اوناكام غرف هنأ ىنعملا (ىلوألا ةلأسملا)

 ةليح مهم لزنام عفد ىف عفني الو . ةبوقع مهنع



 1 ا ماقي ر 1 ىف «فد نو 00 (عبارلا نإ راج
 7 لئاذعلا دارطلاو 0 سوس هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له هريدقتو ؛ ضعبلا
 ةكئالملا عم مامغلا ىف مهيتأي :أب ىذلا

 . اهتدشو ا ةمايقلا موي ةمظع ريوصت ةيآلا نم دوصقملا نأ (سماخلا هجولاإ)
 ل ةموصخلا كلت ىف ىضاقلا ناكو ؛ ةموصخلاو ءاضقلل اورضح اذإ نيبنذملا عين نال كلذو
 ١ هروضح تقو نم دشأ مهلع تقوال نونذملا ءالؤهف « ةبيه مرك أو أ رهق نيطالسلا
 هريظنو . عزفلا ةياممو ةبيهلا ةباغ ريوصت هللا نايتإ رك ذ نه ضرغلا نوكيف . ةدوصخلا كلت لصفل
 تايوطم تاومسلاو ةمايق'ا موي هتضبق ًاعيمج ضرالاو هردق ق> هللا اوردق امو) ىلاعت هلوق
 , لجلاب قخلا ليثقل هنأش ةمظعل ريوصت وه امو « نيدبو ىلعو ةضبق ريوصت ريغ نم (هنيميب
 ملعأ هللاو انهه اذكف

 اهمأاي) ىلاعت هلوق نأ انرك ذانأ : فلسام لك نم ىدنع حضوأ وهو (سداسلا هجولا إل
 مالز ناف) هلوقف ريدقتلا اذه ىلعو « دوهلا قح ىف تلزن امنإ (ةفاك لسا ىف اولخدا اونمآ نيذلا
 0 ء دولا عم اياطخ نوكي (ميكح زيزع هللا نأ اودعاف تانيبلا ِت اح اما يقل - نم
 :ىنعملاو ؛ دوهلا نع ةياكح (ةكئالملاو ماهنلانم للظ ىف هللا مههتأب نأالإ نورظني له) ىلاعت 1
 ىسوموم اولعف مهنأىرت الأ : كئالملاو ماغلا نم للظ ىف هللا مهيتأي نأ الا كنيد نولبقي ال مهنأ
 عنمي ملو دولا لاح نع ةياكح اذه.ناكاذاو (ةربج هللا ىرن ىتح كل نمؤتن نأ) اولاقف كلذ لثم
 هللا ىلع نوزو< اوناكو , هيشتلا بهذم ىلع اوناكدوملا نأل كلذو ءاه رهاظ ىلع ةيآلا 7

 ؛ ماغغلا نم للظ ىف روطلا ىلع مالسلا هيلع ىسومل ىلجت ىلاعت هلا : نإ وهلا واكو «باهذلإو
 ةياكحمالكلا اذهنوكي ريدقتاا اذه لع و ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دم نامز ىف كلذ لثم أو ل
 , زاجلا لع ظفللا لمح ىلا الو . ليوأت أتلا ىلا ذئنيح جاتحي الف . هيبشتلاب نيلئاقلا دولا دقتعم نع
 نوةحم مهنأ لع ةلالد يالا ف سيلو هللا 0 نورظتني اموق نأ ىلع لد ةيالاف ةلمجابو
 لاكشالا طقس. ريدقتلا اذه ىلعو ؛نولطبم وأ راظتنالا كلذ يف

 (رومالا عجرت هللاىلاو) ىلاعت هلوق هب نلفت بفك ليوأتلا اذه. لعف : لبق نآف
 ءدسافلا طرشلا اذه ىلع نيدلا لوبق ىف ممفقوتو مثد دانع كح امل ىلاعت هنأ هيف هجولا :انل
 نه ىدنع ربظأ هجولا اذهو (رومألا عجرت هللا ىلاو) لاقف ديدهتلا ىرجم ىرحي امهدعي 8
 هم داك ةقيفك رعأ هللأ و . قس 0 ص



 قا لف قياسا 0 ماللاو تلا 17 كخالاو 00 ىتقو) د ب لاق خلات هنأ: اثاو ٠

 ىذلاالا كاذ امو . هيلا ةرامشا ماللاو فلالا نوكست ىتح كلذ لبق رمأ ركذ ىرج دق نوكي 0 : 0:
 هللا رمأ مهتأي أ (هللا مهتأي) هلوق نأ نم 1 1 :

 نوكتف تاوصأ هنأ ةلزتعملا دنعو « لاحم املع نايتالاف « ةميدق.ةفص كدنع هللا رمأ : ليق ناف

 لاخعاضيأ ابلع ناتالاف كضارفأ 0١
 الإ انرمأ امو) ىلاعت هللا لاق « قيرطلاو نأشلاو لعما امهدحأ . ناينعم هل ةغللا ىف ردالا:انلق

 ١ )سدا قمل ام رمأل.هفنأ ريصق عدجامرمأأل: لثلافو (ديشرب نوعرؤرمأ اهو ؛رسصبلاب ميلك ةدحاو 0

 3 ةنينملا تانآلا راهظاو لاوهاللا نم فقاوملا كلك قيليام وهو 2 ىلعفلا ىلع انهه رمالا لمحيف

 هيفف ىبهنلا دض وه ىذلا رمألا ىلع رمألا انلمح نا امأو « هانركذ ىذلا لوألا ليوأتلا وه اذهو

 اديك ل دكا رمأب هللا نا الأ : ةمايقلا موي ىداني ايدانم نأ ريدقتلا نوكي نأ : امهدحأ : ناهجو

 ءادنلا كلذ عامس نا : ريدقتلاو . للظ عم ىأ (ماغلا نم للظ ىف) هلوقو ؛ رمآلا نايتا وه كاذف :

 نم ناظ#ف.هللا ع ناثكا نمةاززملا لكي نأ: ىاثلا و: ناو ناز نإ زنا قاظلا كلت ل واط ر

 امب دحأ لك ىلع ىلاعت هللا كح ىلع لدت تاماهخلا كلت ىف ةصوصخم ةعطقم تاوصأ لوصح مالا

 ؛ مالا نم للظ ىف ةموظنم اشوقن قلخ ىلاعت هنأ دارملا نوكي وأ : ةواقشلاو ةداعسلا نم هبقيلي

 ءامهزيغوأ ديعؤلاو:دعولا ىف؟تقوللا لقأ لاح اب فرعي :ةاتكلا» كلت اوتو بشان ءالقل

 نأ نوملعي هدنعف .”موقلاب هلازنإ ديري امل ةرامأ هلعج ىلاعت هنأ ماغلا نم للظاا ةدئاف نوكتو

 برقو رضح دق الا

 باذعلا نم دعو امن هللا مييتأي نأالانورظني له : ىنعملا نأ ليوأتلا ىف (ثلاثلا هجولاإ)

 ديعولا باب ىف مهلع بدلا نايلسبا ىنأيإال رك اولا“ مهيلع اليوم هب ىتأيام فذخ ؛ باسحلاو

 مهاتأَف) ىلاعت هلوق هلث هو ءهجو لكىف مهركف باهذو « مهرطاوخ ماسقنال غلبأ ناكركذي ملاذاو

 (نينمؤملا ىديأو مهدي ممودإا تراوبرخي بعرلا ممولق ى فذقو اوبستحي مل ثيح ند هللا

 م مهناينب هللا ىتأف) ىلاعت هلوق كلذنكو اوبستحي مل ثيح نم مهايإ هنالذخ هللا هاتأ : ىنعملاو

 ىلاعتهلوةل ريسفتلاك(باذعلا مهاتأو) هلوقف (باذعلا مهاتأو مهقوف نم فقسلا 3 رفع دعاوقلا

 ناللف انءاج دق : رتاج ةيالوب عمم اذإ رهاظا فرعلا ىف لاقيو (دعاوقلا نم مهناينب هللا ىأف)

 روبسشو راج اذه نأ كم الو مال



 فا رت لاو
 ةيآلا «هللامهمتأي نأالإ نورظني لهد ىلاعت هلوق 2

 باهذلا وءىجلا نأ ةعطاقلالئالدلاب تبث املهنأ . اصلا فا لاب هذموهو (لوالا هجولاإل

 آو 0 باهذلاو ءىجملا وه ةبآلا هده ند ىلاعت هّللأ دارم 01 هَ أعطق انبلع 43 لاع ىلاعت هللأ ىلع

 « ليوأتلا نع توكسلا ىلو آلاف . أطخلا نمأن مل دارملا كلذ انيع ناف رخآ ءىش كلذ دعب هدار»

 سايغ نبا نفاقوز ام دارملا وه اذهو ىلاعت هللا ىلإ ليصفتلا ليبس ىلع ةيآلا ىنعده ضي وفت و

 هنورسفيو ءالعاا هفرعيهجوو ؛ هلام دجسأ ةقرديال جالا ملكا قل ىلع نآرقلا هلو لاه

 ف هيف لوقلا انيصقتسا دق لوقلا اذهو هّللأ الإ هبلعي ال هوو 3 طقف ةبب رعلا لق نم هفرعل هحوو

 «ملا» ىلاعت هلوق ريسفت

 اروع م ليصفتلا ليبس ىلع ليوأتا|نمدبال هنأت اكان نوبخا ل وق وهاو «ىناثلا هجولا ١)

 ًاتيجمتابآآلا .ىجيلءجخل هللا تايآ ىأ (هللا مهمتأي نأ الإ نورظني له) دارملا : لوألا : اهوجو هيف

 ىلع لدب ىذلاو ؛ هتهج ند ميظع شح ءاج اذ كلما اج لاش 5٠ تانآلا نأشا ميخفتلا ىلع هل

 نأ اوملعاف تانيبلا مكتءاج ام دعب نم متللز ناف) ةمدقتملا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنأ ليوأتلا اذه ةحح

 له) هلوقب كلذ دكأ ىلاعت هنا مث .ديدهتلاو رجزا ضرعم ىف كلذ ركذف (ريكح زيزع هللا

 ًاييس هروضح درجم نكي مل هللا ىلع .ىجلا ميصي نأ ريدقتلا نأ مولعمو (هللا مههتأي نأ الا نورظني

 نينمؤملا تش وهف ٠ مهبقاسعيو رافكحاا نو 5 روضحلا كََع 0 رجؤأاو ديدلل

 نم.دوصقملا ناك ايلف: ديعولاو ديدهتلل ايس نوكي ال روضلا درج نأل ترق كي عقلا مهصخن و

 ىتمو ؛تيدهتلاو ربقلاو ةبيهلا .ىجم ةنآالا ىف رمضي نأ كجوأ ديدبتلاو دينغازلا رفءاسما ةيآلا

 ةيآلا مظنل قفاوم نسح لي وأن اذه ءةيلكلاب ةبسقلا- كلاز كلذ انرمضأ
 هللا رمأ ىأ (هللا مهيتأب نأ الإ نورظني له) دارملا نوكي نأ ليوأتلا ف «قااثلا هجولاوإ

 جا رلاة لا كل 3 ناك نيف + .ئقألل] 0 213! لاعت 0 اذه ىف 9 "لدم

 ؛هللآ ر 1 هامل 7 57 2 , ةيرقلا 1177 و :دارااو (هب ةءرقأ لأسا و)

 هملا فاضملا ةماقاو « فاضملا فذح الإ هيف سيلو مك ءاحا رملا (كبر ءاج و) هلوقو

 ؛ كادي ارمأ هلأ دازمملا و ؛ هاطغأاو .ةبلصلاو الالف رمال ترض": لاقت ١ رؤبشُم ازا وهو « ةقاقم

 نأ : لوألا : نابجو ليوأتلا اذه ةحصب لوقلا دكؤ ب ىذلا مث , هسفنب لمعلا كلذ ىلوت هنأ ال

 ىف اهنيعب ةعقاولا هذه ركذ مث , ةمايقاا لاح نع رابخإ (كبر ءاجو) هلوقو (هللا مهتأي) انبه هلوق

 ًارسفمكملا اذهراصف (كبر رمأى أي وأ ةكئالملا مههتأت نأ لإ نو را .لكز لاه ]حلا هر
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 75-2 آلا هلا مهتتأي نأالإ 3 رظنب لهو ىلاعت هلوق

 كلذ ىف مالسلا هيلع ليلخلا قيدصت ىف هللا بذكو « مالسلا هيلع ليلخلا ليلد ىف نعط دقف : ىلاعت

 (نيملاعلا بر امو) :لاقف مالسلا هيلع ىسوم لأس امل هيلع ىلاعت هللا ةنعل نوعرف نأ : اهسداسو

 ناكل ريداقملاو لاكشالاب افوصرم امسج ىلاعت ناكولف ؛ رهوجلاو سنجلاو ةيهاملا هنم بلطو
 هيلع ىئموم باو ناكف :.ردقلاو لكشلا  ةروضلا ركذ الا نيل لالا اذه نع تاركا

 (برغملاو قرشملا بر ؛نيلوألا مكئابآ برو مكبر « ضرالاو تاومسلا بر) هلوقب مالسلا

 قنوعرف بيوصتو ؛ باوجلا نم ركذ ايف مالسلا هيلع ىسوم ةتطخت ىضتقي اذهو ؛ الطابو أطخ

 نع هزئم ىلاعت هنأ انملع : الطاب كلذ لكن اكاملو (نوذجي ميلا ا رأ ىذلا مكلوسر نا) هلوق

 هنأ“: ابعْتاسو' !"كيئاعذلاو ا هلغ حصي نأ نع هزنمو  ناكم ىف نوكي نأو : اممج نوكي نأ

 ضرغلا بسحب مسقنم وهف مدجلكو 5 ا لماكلاوه دحالا و (دحأ هتلاوه لق) لاق ىلاعت

 نكح هع ازيحتم و ١ دع نركللا عنتما ادحأ ىلاعت ناك املف , نأزج ىلإ ةراشالاو

 |مسجناكولو اهيبشىأ (ايمس هل ملعت له) ىلاعت لاق اضيأو ؛ باهذلاو ءىجما هيلع عنتما ازيحتم الو

 اماكلذو  ةيمسجلا ءارو ايف لصحب فالتخالا امنا . ةيمسجلا ىف ماسجالل اهاشم ناكل ازيحتع

 ىلاعت لاقاضيأو ٠ تاذلا ىف ةيباشملا لوصح ىف حدقي ال كلذو : تايفيكلاو تافصلاب وأ مظعلاب

 ناكل ًازيحتم امسج ناكول : اهنماثو . ماسجالل الشم ناكل امسج ناكولو (ءىثث هلثكسيل)

 صوصخ ىف افلاخم نوكي نأ اما ولخي ال كلذ دنعف : ةيمسجلا مومع ىف ماسجألا رئاسل اكراشم

 هنوك مومعف . ةزياملا هب ام ريغ ةكراشملا هب اف لولا ناكناذ نوكي ال نأ امو ء ةصوصخل ا هتاذ
 مووفملاب ةصوصخلا تاذلا كلت انفصو اذا انالل لاحم اذهو . ةصوصخلا هتاذ صوصخل رءاغم امسج

 نأب انلق نإ وا ةهصلا ن5 مسجلا نآل ؛ لاح اذهو ةفص مسجلا انلعج دق انك . مسج هنوك نم

 ؛ امسج هنوكب فوصوم ريغو امسج هنوك نم موبفيلل ةرياغم ىه ىتلا ة.صوصخلا تاذلا كلت

 ىلاعت هنوك ني كلذو هب فوصوم ريغو ٠ مسجلا نم موبغملل ارياغمائيشىلاعتهتلا تاذ نوكت ذئنيخ

 « ةيصوصخ ىف ماسجألا رئام فلاختال امسج تناكنأ دعب ىلاعت هتاذ نا : لبق نإ امأو.. امسج

 بجوةثدحم ماسجألا هذه تناك اذاف ؛ هيلع حصدقف اهياع حصام لكو . اًلطم اهل الثم نوكي ذي

 حصيالهنأو ؛ زيحتمالو ؛ مسحي سيل ىلاعت هنأ تيثف ؛ لاحم كلذ لكو ؛كلذك نوكتت نأ هتاذ ىف

 هيلع باهذلاو ءىجلا

 (هللا مهتأي نأ الا نورظني له) هلوق ىف مالكلا لهأ فلتخا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 اهوجو هيف اوركذو
 « نسمع رش ل يو 2
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 ةيآلا «هللأ 2 نأالإ نورظني له» ىلاعت هلوق 5

 (ر ومالا عجرت

 : لئاسم ةيالا ىف نأ ملعا

 ذئمويهوجو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف روكذمرظنلا ظفل ىف ىصقتسملا مالكلا (ىلوألا ةلأسملاإ)

 عجري مب ةرظانف) ىلاعت هللا لاق : راظتنالا ىنعمب ءىحجب هنأ ىلع اوعمجأو (ةرظان امر ىلإ ةرضان

 راظتنالا وه (نورظني له) ىلاعت هلوق نم دارملاف (نواسرملا

 باهذلاو ءىجملا نع هزنف ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع ءالقعلا نم نوربتعملا عمجأ « ةيناثثا ةلأسملا

 كفني ال باهذلاو .ىجلا هيلع مصيام لكنأ لوصألا لع ىف تيئام:اهدحأ : هوجو هيلع لديو
 "7 مضياام لك نأ مزليف « ثدحم وهف ثدحلا نع كفني الامو ؛ ناثدح امهو ؛ نوكسلاو ةكرحلا نع

 . كاذك نوكي نأ ليحتسي ميدقلا هلالاو . اقولخم اثدحم نوكي نأ بحي باهذلاو ءىجلا هيلع

 ءرجلاكةراقحلاو رغصلا فن وكي نأ اماف . ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا هيلع مصيام لكنأ : اهيناثو

 نوكيف اريبك ائيش نوكي لب كلذك نوكيال نأ اماو «ءالقعلا قافتاب لطاب كلذو أزجتيال ىذلا

 لا ل الام لو ضامب الارو ءازجتالا نق اك ر 2 نكت رحل ارباغلا هناجر نخأ

 ؛ ريغ هلا رجلا ني اذح او الكو « هئازجأ نم .دحااو لك ققحت ىلإ هققحت ىف ارقتفم فلوكي تكرم لا

 جاتحوهف هتاذل نمي لكو « هتاذل نكمي وهف هريغ ىلا رةتفم لكو « هريغ ىلإ رقتفم وه بكر م لكف

 هلالاو . مدعلاب قوبسم قولخم ؛ ثدحم وهف كلذك ناكام لكف . دجوملاو حجرملا ىلا هدوجو ىف

 دودح وهف ناكم ىلإ ناكمنم لاقتنالاهيلع حصيام لكنأ : اهثلاثو . كاذك نوكي نأ عنتمي مدقلا

 وأ هنم ديزأ رادقم ىلع هعوقو لقعلا ىف زوحي ناك هنأ عم : نيعم رادقمب اصتخم نوكيف ؛ هانتمو

 « صصخم صيصختو ؛ حجرم حيجرتل نوكب نأو دبال نيسعملا ردقلا كلذب هصاصتخاف ءصقنأ

 هلالاف ٠ قولخم ثدحم وهف كلذك تتراكام لكو . راتخم لعافل العف ناك كلذك ناكام لكو

 ءىجما هيلع حصي ىذلا ءىثلا ىف انزوج ىتم انأ : ابعبارو . كلذك نوكي نأ عنتمي ىلزآلا ميدقلا

 ءرمقلاو سمشلا نع ةيحلالا ىننب مكحن نأ اننكمي ال ذتيخل ايلزأ اميدق الإ نوكي نأ عدلا"

 امهتيهاب لوقلا نم عنمب امهف بيع ال رمقلاو سمشلا : لوقب اياك نما لاك ذلألا لضخل تاكو

 محي ال ملف ىلاعت هللا ىلع باهذلاو ءىجلا زوج نف ء روضحلاو ةبيغلا هيلع زوحي مسج امهنأ ىوس

 هللا نأ : اهسماخو . هلإ هنأ معزي رخآ دوجوم تابثاب محلا هيلع بجوأ ىذلا امو ؛ سمشلا ةيملاب

 هلوقب سمشلاو رمقلاو بك اوكلا ةيلِإ ىف نعط هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا نع ىكح ىلاعت

 هللا لع روضحلاو ةبيغلا زوج نف .روضحلاو ةييغلا الإ لوفآلل ىنعم الو (نيلفآلا بحأ ال)
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 كتم هديريامهتوفي الف « كذع عنام هعنمب ال « كيلر دتقم هللا نأ اوملعاف . تانيبلا مكتءاجام دعب ل 3
 ايموَو + باقعلا“ كهل: ديغولا عم هلام قولا برضا عمجي هنألل . ديعولا ىف ةياهن اذهو 78 5

 اذه نوكيف « ىوطس ةدشو كيلع ىنردق ملعت تنأو « بفراع' تآف ىدصغ نأ هداولدلاولا لاق 0 ٠

 اهنأ مكدعولا لغةلظتعمةيآلا هدبفأ : لبق نان ولا جرش ا م غلا لسلا 4 5 ا

 نيب زيمي نأ ةمكسللاب قئاللا ناق 5 >) هلو هعبتأ ثيح نم م هن : انلق ؟ ديعولا ىلع ةلمدثم ا

 لاضيإ" هنم يدق كرنك .ىنالا لإ بادعلا لاضيإ م نهود فأل جلا 0 ١

 ةعشبر لل[ كيرقأ و اةكمللاب قيلأ اذهل لج نسا لإ اينالزلا |! ١

 ىلاعت هنأ : لاق « ةيآلا هذه عرشلا لبق ءىشل بوجوال هنأب لاق نم جتحا (ةيناثا ةلأسملا9» *

 لدي اذبف ؛ لكلا لوانتي عمج ظفل «يتانيبلا» ظفلو ؛ تانيبلا ءىجب طرشب ديعولاو ديدهلا م

 لصحيال نأ بجوف « تانيبلا لك لصحت ملعرشلا لبقو : تانيبلا لك. ىجمب طورشم ديعولانأ ىلع
 عرشلا لبق بوجولا ررقتيال نأ بجوف . ديعولا
 نم بيز لاحت هلأ نم ةلاجلا.هلرقيدا# رمنآلا] ناكول : 1قانجلا لك وبا لآق 66 0

 هدازأو هفسلا لعفنم نآل ؛ ريكح هنأب' ف ضو نأ اجانملا : رةككلا واةعئاق لا: نافككتلا و دابا

 عجريف « رومألا بقاوعب ملاعلا اره كملا نأب. باحالا باجأ امكح نوكيال هتفسااو « 98 نك

 ءايشاألا لكل ًاقلاخ هنوك ىفانيال كلذو ٠ تامواعملا عيمجي ملاع هنأ ىلإ اميكح ىلاعت هنوك ىنعم

 : اولاقف: هسفن ليبجت دارأ دق ناكل همدع ملعام دارأ ول هنأ انيب ان كلذ كليو لب .:اندادكلا

 هسفنأ ليبجتب رمأ دقف:همدع مع 2 رمأ اذإ ناكل كلذ مزل ول

 : اولاقثاف ؛ عونمان دنع اذه.« هب الإ ميال اه ارد .ىبثلاب مالا ناكول مزاياعإ اذه : انلق

 ملعأ هللاو زئاج اندنع اذه اناق ؛ قاطي الام فيلكت مزل كل ذك نكي ملول

 اذهناك نإلاقو . هركن أف ىبارعأ هعمسف (محرروفغ) أرق اًمراق نأ ىكحي «ةعبارلا ةلأسملا)

 هيلع ءارغإ هنأل للزلا دنع نارفغلا ركل كيلا اناا وج از تال

 هللاىلإو رماألا ىضقو :كئالملاوب ماغلا نم للظ ىف هللا مهتأي نأ الان ررا لله ١ ىلاعت هلوق
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 سير ا قيرطلا نع متةرحتا نا ىنعي (متللز ناف) ىلاعت هلوق «ةعبار || ةلأسملا)

 قلاب لصحي ريثكسلاب لصحت م فارخالا ناف رئاغصلاو رئابكلا : اذه ىف لخدي ردقتا اذه

 0 نقول دا كك جابنملا نع لاوزلا نع مهل ًارجز كلذ لك ىلع ىلاعت دعوتف
31 

 1 1 نه هنوك ملعي ملامو هنع زارتحالا بوجو ىف كش الف راكلا ةلمج نم ناكام نال, هازيثكو

 ا نارتشالا بحب دش ملكي احس ةيبلقعلا نورك نمي الان لكلا

 ١) ةيعمسلاو ةيلقعلا لئالدلا عيمج ل وانني (تانيبلا مكتءاجام دعب نم) ىلاعتدلوق (ةسماخلا ةلأملا 107
 دعب الإ ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوبن ةمص تبثتال ىتلا رومألا ىلع لئالدلا ىبف ةيلقعلا لئالدلا ام 00

 تانكمملا ىلع ارداق . اهلك تامولعملاب املاع نوكي عناص ىلإ هراقتفاو ؛ ملاعلا ثودحي لعلاو< « امتوبث

رفلاب ملعلا لثمو« اهلك ت اجاحلا نع انع كهلك
 ١ ' ىلع ةزجعملا ةلالدب ملعلاو ؛ رحسلاو ةزجعملا نس ق

 ٍنايبلاو « نآر قلاب لصاحلا نايبلا ىبف ؛ ةيعمسلاتانيبلا امأو « ةيلقعلا تانيبلا نم كلذ لكف « قدصلا

 دنع الإ لوزي ال فلكملا رذع نا ثيح نم ةيآلا ىف ةلخاد تانيبلا هذه لكف « ةنسلاب لصاحلا

 . تانيبلا هذه لك لوصح

 نايبلادعب الإ لصحت ال بنذلاب ةذخاؤملا نأ ىلع ةيآلا تلد : ىضاقلا لاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 كارلا ناصع نأ رح النايف |طرضحو تالا يع ظرشب ديعولا ع قلع اذاف غل ةلعلا ةحازاو

 ةةررتملا اوارإ اللاب عفتني ال ةلالدلا نآللو « ىلوأ ,الصأ لعفلا ىلع هل ةردق ال را

 لودحال تانيبلال وصح ردتءملانأ ىلع ةيالا تلد : اضيأ 7 « ةلالدلا دقف عم ةردقلاب عفتني دقو

 ديعولاه قحاب لالدتسالاو رظناا نم نكمتملا نأ ىلع ةيآلا تلد هجولا اذه نف  فلكملا نم نيقيلا

 فرءلو مع نم ىلع هلل ةجح ال نأ معز نم لوق لطبف « فراعلاك

 : لئاسم هيفق (ريكح زيزع هللا نأ اوملعاف ل ىلاعت هلوق امأ

 ىلإةراشإ (تاربلا مكتءاجام دعب نم متللز ناف) ىلاعتهلوق نا:لوةي نأ ل ئاقل (ىلو ألا ةلأسملا))

 5 زع هلأ نا) هلوق كدب فيكف 3 مهمرجو ا ديدبتلاو رجزلا لع ( ميك 5

 1008 .ةردقاا لاكب لصح اميإ كلذو ءهدا رم نع م ال نم نيزعلا نأ لاول

 مللزناف :ةيآلا ريدعت راصف 2 قالطالا ىلع ازب 6 ع ناكف كك 0 اع رداق ىل | اء ل هنأحبس
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 لقا هنااا ف ' للا دا ىف هدهاشي ملناو كل نيبم ٠

 هنأ ناطتنملا "فصاوق ؛ الكعب نع تانحالا| ضع عطقي هناف  ىنعملا اذه انايب ىعس امإ نا

 هناوضرو هباوثو هللا ةعاط نع هتسوسوب فاكملا عطقي هنأ هانعم نيبم ْ:

 انيلا هراكملاو مالالا لاصيإ دصقي هنأ ببسب نوكي نأ امإ انل ًاودع ناطيشلا نوك :ليق ناف 222

 كلذك :ناك ول"ذإ ”لطاب لوألا ٠ ٌباوثلاو نذل نع انمنمب هتسريتاوب هنأ بيسي وأ لاخلا ف
 لطاباضي أ بف ىناثلا ناك ناو ؛كلذك نئل هنأ مولدهو ؛نئادصلاو مالالاو ضارماألا ىفاندقول

 متوعد نأ الا ناطلس نم يلع ىل ناكامو ) لاق اي هسفن بق نم ةسوسولا كلت هنم لبق نه نآلا ٠
 ؟ هانركذام لاحلاو ؛ ةوادعلا نيبم ودع ةنا : لاقي فيكف اذه تبث اذإ (ىل متيجتساف

 ؟ كلدك "ىبه'اببلإ لل ناضرإ نا هناك نم امال نييك رلأ 2 ودعا أ : ناركلا

 ارداق نوكي نأ انيلا ررضلا لاصيال ادي رم هنوك نم مزلي سيلو : كلذ نع هعنم ىلاعت هللا نأ الإ ١

 يبس كلذ لك تاهيشلاءاقلاو ىصاعملا نيب رت نأ مولذف ةسواللولا لع مدقب هل تنبح نءامأو ءاهلظ ١0
 "1 !نعلا تاه ظعأ نم كلذ ناكف ؛ باوثاا نع امورك ريصي هب و ؛ لطابلا ىف ناسنالا عوقول

 («ميكح زيزع هللا نأ اوملعاف تانيبلا مكتءاج ام دعب نم متللز نافإ ىلاعت هلوآ

 : لا ةنآلا ف

 تالضو تالضك ناتغل امهو : لوألا ماللا رمسكب ( متللز) لامسلا وبأ أرق ىل رالاةلالا)

 لاةيو ؛ نيطاا ف لزو . همدق تضحد اذإ الازازو الولز لزب لز : لاقي 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 بجاولا نعلاوزللةلزلاهب نوديري ؛ ةلز باذلا ىحسيو . لاحلا هب تلز : !مماع ناك لاح ىف لز نا
 ملسلا ف اوفلتخا دقف ةيآلا هذه لوزن ببس امأو ؛ هوهتيدعتو قحلا متأطخأ ىأ ( مللز ناف) هلوقف

 ذكيه كاتكلا نمأ ىف هنا :الاق ”تمو 6 قاتلا اذزكف» نيففانملا ف 1: كالا[ فن

 هيلع قالا قو ؛!ىاثلإ

 0 (تانيبلا مكتءاج 5 دعب نم )لبالا محو تيسلا مجري ف (مالز ناف) ماع نبا نع ىوري

 اولاق اذه دنعف : هلاعفأ لك ىف ( ميكح) ةمقنلاب (نيزع هلل نأ اولدال) هازتو ملسو هيلع هللا ىلص

 انما نيذلا اهنأ اي) قات هللا لزنأف | كلامك اريغ رات ص كرك ضال اا

 (هلوسرو هلاب اوما
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 ةيآلا «ناطيشلا تاوطخ اوعبتتالو» ىلاعت هلوق 1

 ' هلل ةفلاخم ةصعللا نال كللذاو , نفاعملاو كوتذلا كرت ىلإ ةرالثا (ةفاك لسلا ىف اولخدا) هلوقو

 نرايتالا ىف هلل نيداقنم اون وك : هنم دارملا نوكي وأ ؛ ملسلاب 0ك مسي نأ حصيف ؛ هلوسرلو

 اذهو ؛ ىصاعملاب لاغتشالا عم قاب نامبالا نأ انبهذم نآل كلذو ؛ 0 000

 قىورام ىلعهبلق برطضي مو ايضار دبعلا نوك ملساا نم دارملا نوكي نأ : اهناثو . رهاظ ليوأت

 هلوق اف 5 ماقتتالا كرت دارملا نوكي نأ : اهتلاثو. « رظع ءاللا هللا باب ش اضرلا» تيدحلا

 اذهف (نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رهأو وفعلا ذخ) هلوق ىفو (امارك اورم وغللاب اورم اذإو)

 ةيالا هذه تالي وأت هوجو ف مالك وه

 ]را نا لاوحدلاب قسروم أملا 1ك عجرب نأ حصي «ةفاك» لافقلا لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 نيفاكو ةفاك موق تيأر : برعلا لوقت : براتق لاق . اوفلتخت الو اوقرفتت الو. مسلا ىف عجب

 لك ىف ىأ « هلك مالسالا ىف اولخدا ىأ « مالسالا ىلإ عجرب نأ حلصيو . تافاكةوسنلا تيأرو

 ىعمو »ع كا مايقلا اير منال ريسفتلا رهاظب قلل اذه : هللأ همحر ىدحاولا لاق 3 ةعئارتش

 ا افلا فك ؟ لاقيالاءادتعتم ىأ ءوسلا نع انالف تفك : لاقي , ةعناملا ةزجياملا 'ةئلل] ىف ةفاكلا

 ةعما+لا ةلمحلا ام تراص مث 2 ةحئانأل اا ةفاكلاذ 8 رم أ ند هرم 2 ىأ فوفكم

 عئارش ىفاولخداىأ (ةفاك للا ىف اولخدا) هلوقف ءذوذشااو قرفت'ا نم عنمب عامتجالا نآل كلذو

 ىنعلانوك وأ هانا قب نم 4 انكرتن أ نمر وذكتف مالسالا عنا رش ىبت, ثيح ىلإ مالسالا

 هيف لخديال نأ نم أدحاو اوعنمت ىتح ؟لكاولخدا

 نأمالكلا ف فورعمو هوعيظتالو : ىنعملاف (ناطيشا تاوطخ اوءبقت الوب ىلاعت هلوق امأ

 تاوطخو . هتوطخ تعبنا : هلوةنيبوكلذ نيب قرف الو . 3 ىآقا : ناسنإ ةنس عبتا نميق لاقي

 كلذ مدقت دقو ؛ ةوطخ عمج

 ىذلا غيلبلا تافصنم نيبم نا : ىتابفصأألا لسع وبأ لاقف (نيبه ودع ركل هنا إل ىلاعت هلوق امأ

 ىعل < (نيبملا باتكلاو ح) هلوق ىنعملا أذه وص ىلع لدي ىذلا : كليم 3 هريوك نع بردي

 كلذ الإ انيبم هلوقب

 هءالك عمسن الو هتاذ ىرن ال انأ عم نيبم هنأب ناطيشلا فصو نكي فيك : لبق ناف.

 نيم ودع هنأ فصوت نأحص ل كاذإف ؛ هلسنو مدال هتوادع نيب امل ىلاعت هللا نا : انلق

 ن ودع انالف نا : لاقي نأ حيصي دقف «دعب دلب ىف لجل هتوادع ربظي نم : هلاثمو :دهاشي ىل ناو



 . اوقفتا ل 2 دا 0 يللا دج اذ ناطي مشا تا

 ةلمجأابو :٠ نك تكارومسلا كم كام وسلا اوكسم ::ةراوتلا 1 نآس ١ 0 هنآ

 اذه: ليمي ارو .* ةقفارشلا هكللت .ءاقب قابس نوكسمت لا خا مشلا ناطيشلا تاوطخ نم دارااف

 ىلع اومود ىأ (ةفاك للا ىف اولخدا) ةنسلالاب (اونمآ نيذلا اهيأاي) نيملسملا ىلع عقاو بالنت:

 اوعبتت الو) هعئارش نم ءىث نع الو ٠ هنع اوجرخت الو ٠ رمعلا نم هنوفتأتست ف مصلشلا |
 لاق نمو ةياوغلاو ةلالضلا بادحأ .كلا اهقلت ىلا ةتابسفلا ىلإ اودفتلتب الو ىأ (ناطيشاا تا رخ ١

 ف :ةنآلا هذه لبقام امأ .اهدعب امو ةيآلا هذه لبق امب نك هجولا اذه : لاق :ايفزتل اذه 3

 كانه: انرك ذ. امو.( دنلفمل نضرالا” ىف ىعس) لوف ىف قفانملا كلذ ,ةفص ف ىلاعت اهلا زك ذم 0

 ' كلت اوعبتت الو كمالسا ىلع اومود : لاق ىلاعت هناكف « نيملسملا ىلإ تاهبشلا ءاقلا هنه دارملا نأ 222

 مييتأي نأ الإ نورظني له) ىلاعت هلوق وبف ةيآلا هذه دعبام امأو ؛ نوققانملااهركذي ىتلا تاهبشلا 1

 مو« ميللع تحيزأ دق رفكلا ىلع نورصم نودناعم رافكلا ءالؤه ىنعي (مامغلا نم للظ ىف هللا 0

 نم لظ ىف هللا مهتأي نرأ لثم ٠ ةلطاب رومأ ىلع الإ قا نيدلا اذه موق نوفقويال 8

 هةئالملاومامتلا "00

 روك دللاو هيف لخدا : ول لاقال كل و( هيلع مد : هل لاقي ءىثلاب فوصوملا : لبق ناف

 (اولخدا) هلوق وه ةيآلا ىف

 ىف اهوخدب سوي نأ عنتمريغف امنع اجورخ لبقتسملا ىف هلذأ لع اذإ رادلا ف نئاكلا نإ انلق

 نأازمأ ىلا لاخلا ريغ فلن رك لاجل كاملا قاابف اياك نأ ناو لاس د ناش ا

 دق نينمؤملا نأ مولعمو ٠ اطوخدب رمؤي نأ حص ابنع جرخ دق ىناثلا تقولا ىف ناك اذاف « اهلخدي

 ىلاعت هللا مرمأي نأ عنتم الف لاوحألا نم امهريغو وبسااو مونلاب ناميالا لاصخ نع نوجرخم .
 كرتو حلصلا هانعم ةيآلا ىف روك ذملا ٍلسلان وكي 9 085 مل ليفسملا ف كوش

 نيعمت+و نيقفاوم اونوك ىأ ةفاك لسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اهيأاي : ريدقتلاو ؛ ةعزانملاو ةبراحملا

 0 مدمج نأب ناطينغلا تاوطخ اوعبقت الو « هيف ىوابلا لامتحاو ٠ نيدلا ةرصن ىف

 ىلاعت لاقو ( < بهذت و. راشفتق | وعزانت زل وز هل وفك رهو هانا عم ةعزانملاو ايندلا بلط

 ةالصلا هيلع لاقو (اوةرفت الو ًاعيمج هللا لبح اومصتعاو) لاقو (اوربصا اونمآ يذلا اهنأ اب

- 

 نرسفملا روهمج اهزك د ليو أتلا لب هوجوإ) هذهو اسفل ىلا ايابحلال 1 نمؤملا» مالسلاو

 باقلاب قيدصتلا وةف رعملاىلإ ةراشأ (أو 2 م نيذلا امم ل د( هلوق 0 اًدحأ هوجو هش ىدنع و



 ةبآلا «ةفاك لسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اهأ ايد ىلاعت هلوق سس

 ا روسو ىلاو» ةرقلا ف ىلإ (ءده ل نيسلا رثكت ىناسهتلاو ةزمح أرقاو « لكلا ىف نيسلا

 نيسلاحتفب و « اهدحو ةرقبلاىف ىتلا هذه ىف نيسلا رسكب رماع نبا أرقو ( مسلا ىلإ اوعدتو) هلوق ىف

 لطرو لطر: لثم ؛ ريسكلاو حتفلاب ناتغل اممنأىلإ نويهاذبهذف ء دمه ةروس ىفو ؛لافنألا ىف

 ماللاو نيسلا ميتفب شععالا 0 ا

 (تملسألاق ملسأ هبرهللاق ذا) ىلاعتهتلا لاق ؛ دايقنالا نم ةملكلا هذه لصأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 اًضِنَأ اذهو « برحلا كرتو حاصلا ىلع ملسلا مسا بلغو « ىنعملا اذهل امالسإ ىمس امنا مالسالاو

 01 2اولا لاق ؛ هيف هجران الو ةيساصلا دحاو 15 ذاكَ حلصلا دنع نآل « ىنعملا اذه ىلإ عجار

 . ملسلاو « ملسلاو « ملسلا : ثالث تاغل هيفو

 ؛ مالسالا ىلع مسلا اولمح نيرسفملا نم اريثك نأ وهو : لاكشا ةيآلا ىف (ةثلاثلا ةلأسملاإ

 4 0 نامالاو « مالسالا ىف اولخدا اوما نيذلا امأ اينةيآلا ريدقت ريصيف

 ك0 11 لاك لوك ىف اهوج والو رسعملا ت5 لآ ملا اذه لجحإلاو , واج رغد

 1 1 اولخدا مهتنسلأب اونمآ نيذلا اهسأ اي : ريدقتااو « نوقفانملا ةيآلاب دارملا

 لاو اثلا اذ لاق نمو ؛ قاتلا لع ةفاقالا ف هرورغو ةئييزت زاثآ ىأ« ناطظستلاتاوظخ !وعبتت

 نمو) هلوق وهو ؛ نيقفانملا ركذ نم ىضم ام بيقع تدرو اما ةيآلا هذه نأب هت ىلع جتحا

 نامألا“ لإ“ جالا هده: ا اغد ركذ انم قفاثملا فضاو-املق" ع ةيآآلا (هلوق' كنجتعت نم نماغلا

 هللا دبعك « باتكلا لعأ ىبلسم نم ةفئاط ىف تلرن ةيآلا هذه:نأ : اههناثو . قاقتلا' كرتو باقلاب

 عئارش ميظعت ىلع هدعب | 0 5 اونمآ نيح مهمل كلذو ؛ هباتصأو مالس نبا

 ءايشالا هن كرت : نولوقي اوناكو: ؛ امنايلأو لبالا مول اوفركو :؛ تبسلا اومظغف" « ىسوم

 ٠ مهنم كلذ ىلاعت هللا هركف اطايتحا 0 نحتنف «ةاروتلا ف بجاوو . مالسالا ىف حابم

 ماكحأ نم ءىثب اوكسمتي الو « ةفاك مالسالا عّئارش ىف ىأ « ةفاك لسلا ىف اولخدي نأ مثرمأو

 تكلا 8قطع وعل الو فخ ونمت راص امال هدب 6 هل 00

 (ةفاك ) هلؤوق:اولعج لوقلا اذهم نولئاقلاو « ةخوسنم تراص اهنأ تقرع نأ دعب ةاروتاا ماكحأب

 نوكي نأ : (مثلاثو . المعو اداقتعا مالئسالا عا رش عنيمج ىف اولخدا : ليق هناك« سلا فصو نم

 نيذلا اهمأ اي)“ هلوقف . مالسلا هيلع ى لأ ونمؤي مل نيذلا ب باتكلا لهأ ىلع ىف ًاعقاو باطخلا !ذه

 نأ كلذو , ناميالا ىف كتعاط اولكأ ىأ (ةفاك لسلا ىفاولخدا) مدقتللا باتكلاب ىأ (اونم
 ؛ ماعلا ىلع سلا ىف هباتكب و مالسلا هيلع دمحمب كنامياي اولخداف هبتكو هئايبنأ عيمجي أونمؤت



 : 111 100 هذا
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 62 اوطخ .
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 ا سس سس سس

 سانلانمو) أرقو « نالفابأ هللا محر متبذك : رمع لاقف ؛ ةكلبتلا ىلإ هديب ىقلأ : موقلا ضعب لاقف 1

 ىلع نوكت نأو دب ال ناسنالا اهلمحتي ىتلا ةقشملا نأ معا مث (هللاتاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم 3

 هيف لخاد ريغ وهف« عرشلا فالخ ىلع ناكول امأف . ةيآلا تحت هببسب لخدي ىتح عرشلا قفو 3
 ةنانجلا نم لاستغالا دنع فلتلا فاخ اذإ ام وحن «ةكلهتلا ف سفنلا ءاقلإ باب نم كلذ دعي لب

 للصدتلا لوسر باحصأ مهندكل و « ندلا نم قارملا ءارورح لهأب مهام هللاو امأ : ةداتق لاق . لعفف

 نيدولعاولتاقرخآ الإ هللا عم نوعدي نييك رشملا اوأر امل راصنالاو نيرجاابملا نم ملسو هيلع هللا

 هليبس ىف ادابجو هلل امضغ مهسفنأ اورشو ؛ هللا

 «ىرشي» و .هللا ةاضرم ءاغتبال ىأ (هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي) «ةيناثلا ةلأسملاا)

 ىرتشي م ٠

 ليلقلا لمعلا ىلع ءازج مئادلا مبعنلا لعج هنأ هتفأر نف (دابعلاب فور هتلاوإل ىلاعت هلوق امأ 1
 اهعيي و الإ اسف: فلك الد هتفأ و نمو ؛ سنتا لغ ءاقيإ :فكلا ةبلك مل زوج هتفأر نمو ؛ عطقتملا ١

 . باقعلا كلذ لك طقسأ ةظحل ف ول و بات اذإ ةنس ةئام رفكلا لع رصملا نأ هتمحرو هتفأر نمو

 هنم الضف هكلع 5 ىرتشي هنأ مث . لاملاو هل سفنلا نأ هتفأر نمو « مئادلا باوثلا هاطعأو

 اناسحإو ةمحرو

 مكل هنا ناطيشلا تاوطخ اوعبنت الو ةفاكملساا ىف اولخدا اونمآ نيذلا امأ اي ١ ىلاعت هلوق

 «نيمودع
 "نلال 1 كلهيو اهيف دسفيل ضرألا ىف ىعسي هنأ قفانملا نع يح امل ىلاعت هنأ ملعا

 اونمآ نيذلا اهمأ اي) لاقف : هعئا هاف 01 اذ نيد

 لئاسمهيفو (ةفاك ملمنلا ىف اولخدا ٠

 1 هلوق ىف اذكو « نيسلا حتفب نب (لسلا) ناسكلاو عفانو 51 ١. أرق (ىلوألا ةلأسملا) ْ

 رسكب (ملساا) شايع نب ركب 1 ةيأور ىف مصاع أرقو (ملسلا ىلإ اوعدتو) هلوقو (ملسلل او>نج

 «نو  رخف - ؟؟ د
 ي- نع تام

 سعب ع سس دا دال



 ةيالا «هسفن ىرشي نمسانلانمو» ىلاعت هلوق نزول

 ليئاكيمو « هسأر دنع مالسلا هيلعليربج ماق هشارف ىلع مان امل هنأىوريو « راغلاىلإ هجورخ ةليل
 , هكتالملا كب هللا ىهابي بلاط ىلأ نبا اي كلثم نم خب خب : ىداني ليربجو ؛هيلجر دنع

 ةيالا تلزنو

 نمثب هورشو) ىللاعت لاق . عيبلا : ءارشلا اذبب دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثك أ (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةعاطفاهلذب هنأوه عيبلا اذهو ةرخآلا باو هسفن عاب فلكملا نأ هقيقحتو : هوعاب ىأ (سخب

 هلذبي ام ناك ؛ هللا باوث نادجو ىلإ كلذب لصوت مث ؛ داجلاو جحلاو مايصلاو ةالصلا نم ؛ هللا

 نينم وما نم ىرتشا هللا نا) لاق اي« ىرتشملاك هللاو ؛ عئابلاكلذابلا راصو « ةعلسلاكهسفن نم

 مكلدأل ه اونمآنيذلا اهيأ اي) لاقف ؛ ةراحت كلذ ىلاعت هللا ىعم دقو (ةنجلا مهل نأ ملاومأو ميسفنأ

 ' (كسفتأو ملا رمان هللا اهس فرن ودهاجو هلوسرو هللا, نوم ملأ باذعنم مكيجنت ةراجت ىلع

 عسوتلاو كرشلاو رفكلا ىلع مدقأ نم نأكلذو . اهرهاظ ىلع ءارشاا ةظفل ءارجا نكمي هنأ ىدنعو

 تناكهسفن ناك ريدقتلا ىف راصف « مثادلا باذعلا ىف عقو .ةرخآلا نع ضارعالاو ايندلا ذاله ىف

 رفكلا كرت اذاف ءباذعلاو رانلل اقح تراصو « هكلم نع تجرخ قسفلاو رفكلا ببسف ؛ هل

 لاح راصف ؛ رانلاو باذعلا نم هسفن ىرتشا هناك راص . ةعاطلاو نامبالا ىلع مدقأو « قسفلاو

 ةدودعم اسافنأ لذ نمؤملا كلذكسف « هسفن اهب ىرتشيو « ةدودعم مهارد لذبي بتاكملاكنمؤملا

 قر نع وجني ال فلكملا اذكف « مرد هيلع قب ام دبع بتاكملا نكل . ادبأ هسفن اهب ىرتشيو

 ةاكزااو ةالصلاب ىناصوأو) مالسلا هيلع ىسيع لاق اذه و « ايندلا فدحاو سفن هل ماد ام ةيدوبعلا
 (نيقيلا كيتاي ىتح كبر دبعاو) مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل ىلاعت لاقو (ايح تمد ام

 مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نا) لاق ثيح ايرتشم هسفن لعج ىلاعت هللا نا : لبق ناف

 ايرتشم لمؤملا نوك عنمي اذهو ( ملاومأو

 دحاو لكو « عناب امهنم دحاو لكف « دبعب ابوث ىرتشا نك وهف « نيرمآألا نيب ةافانم ال : انلق

 عيبلا ىلع ءارششلا ظفل لمح ىلإ و« رهاظلا كرت ىلإ جاتحيالف ليوأتلا اذهىلعو : انبه اذكف. رتشم |هبنم

 لخديف « نيدلا باط ىفذاسنالا اهلمحتب ةقشم لك اذه تحت لخدب :لوقنف اذه تفرع اذإ

 قبالاهيف لخديو ؛همأو رامع وبأ هلعف ا. لتقلا ىلع رباصلا هتجهم لذابلا هيف لخدبو : دهاجلا هذ

 لخدي و « بيهص لعفاك « هلام رافكلا نم هسفن ىرتشملا هيف لخديو « نيملسملا ىلإ رافكلا نم

 رئاجلا ناطلسلا دنع قحلاو نيدلا رهظإ نم هيف

 لتقىت>لتاقف دحاو مهم مدهتف ارصق اورصاخل اشيج ثعب هنعىل عت هللا ىضن رع نأ طاواراو



 0 ف 6

 ظ ا 0
 ب و

00 

 (رارقلا سيف امنولصي مثبج) هلوقك « رقتسملا س بل ىأ (دابملا 1 :قاثاولا

 كلذ لعج منمج ران ىلع قتلي رانلا ىف بذعملا ناكاسلف . مونلل شارفلا داهملا : ءاسلعلا ضعب 0

 اشارفاو هل اداهم ٠

 (دابعلاب فؤر هللاو هللا تاضرم .اغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو ل ىلاعت هلوق' ١ ٠
 مالا هذه 53 انلدلا تلطلا ةنثاذ لذي نم لاح اهلا هي الا ىف نص و انملا لاحت هلا معا 8 ٠

 تاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نمسانلا نمو) لاقف ؛ نيدلا بلطل هلامو هسفنو هآيند لذي نم َظ

 لئاسم ةيالا ىف مش 7 :

 هناا ةذه نأ نيلبع نا نعا ىور :اهدحأ: تاناراد 1 2 ماا

 قار كمآ هن“ قالا سات نب رامع ىفو . ناعدج نب هللأ دبع ىلوم نائس نا تينا 3100 5

 مذخأ بطيوح ىلوم سباع ىفو ؛ ترآألا نب بابخ ىفو . ركب ىبأ ىلوم لالب ىفو « هيبأ رساي 0
 كرضي الو . عاتمو لام ىلو . ريبك خيش ىنا : ةكم لهأل لاقف بيهص امأف , مثوبذعف نوكرشملا 1

 ؛ ىعاتمو ىلا٠ كيطعأ انأو ؛هنع لزنأ نأ هرك أ انأو مالكب تملكت ؛ ىودع نم وأ مكنم تنك 203

 ةيآلا تازفف : ةئيدملا ىلا اعجار فرصناف : هليبس اواخو كلذب هنم اوضرف ؛ ىنيد مكنم 2

 كعيبو : بيرص»هل لاقف . كعيب بر : هل لاقف هنع هتلاىضر ركب وبأ هبقل ةنيدملابيبص لوخد دنعو
 رد وبأو تارآلا ن. تابخلامأو :أة0آلا ةيلع أرقو ؛اذك كيفان : لاقف «كلاذاه رت

 فبروقابلا امأو « رساي لتقو تلتق مث نيريعب نيب تطرف ةيعح امأو . ةنيدملا ايتأو ارذ دقف

 ىلاعت هللا لوق لزن مهيفو . اوكرتف نوكرشملا دارأ ام ضعب باذعا ببسب | وطعأف .

 ايندلا ىف مهتأوبنل) ةكم لهأ بيذعتب (اوللظام دعب رم هللا ىف اورجاه نيذلاو)

 (ناميالاب نئمطم هبلقو هركأنمالإ) لزن مهفو. ربك أ ةرخآلار جالو « ةمينغلاورصنلاب (ةنسح

 نباو لغو رمع نع : ركنم نع ىهنو فورعمب مأ لجر ىف تاز اهنأ «ةيناثلا ةياورلاو )ل
 مهنع هللا ىطر سابع

 مسوهيلع هللا لص هللا لوسر شارف ىلع تاب بلاط ىنأ نب ىلع ف تلزن (ثلاثلا ةياورلاوز)

 15و ىدوضنح يبيع ميس



00 000 
 ةيآلا «داهملا وشتملال منهج هيسّل) ىلاعتهلوق ١ خ81

 ةلالد هيف سيل (ةرعلا هتذخأ هللا قنا هل ليق اذإو) هلوق نآل . فيعض ريسفتلا اذه نأ معاو

 ةيآلا ىف سيلف ليقام وأ ليق لوقلا اذه نأ امأف : ةزعلا هتذخأ لوقلا اذه هل لبق ىتم هنأ ىلع الإ

 لكلا وعديناكمالسلا هيلع هنأ ملعن انك نإو . هيلا ريصلا بجو ةياورب كلذ تبث ناف: هيلع ةلالد

 صيصخت ريغ نم ىوقتلا ىلإ
 هلاغتشا : اهلوأ : ةمومذملا لاعفالا نم ةلمج قفانملا اذه نع ىكح ىلاعت هنأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 لاطبا ىف هجاجل : اهثلاثو . اناتمو ابذك هللاب هدابشتسا : اهنناثو . ايندلا بلط ىف نسحلا مالكلاب

 ١ لادلاو فروا كالقإ قف ةيعس: ايسماحو . داسفلا ى هيعس:!ابعبارو .. لطانلا تامإو.قحلا

 110 ضيا تفرظني نأب سلف (هللا .قتا هل لق اذإ) هلوق رهاظو . حيبق ركنم لعف كلذ لكو

 لسئلاو ثرخلا كالهإ ىفهللا قتا : لقدن اكف لكلا ىلع لمحت نأ فقل ضع عال روق

 ايندلا بلط لع صرحلا ىفو ؛ كلذك هللاب داهشتسالا فو : لطابلا جاجللا ىفو . داسفلاب ىعسلا ىفو

 ضعب نم ىلوأ ضعبلا ىلإ ىهنلا عوجر سيل هناف
 :رطوق نم ذوخأم اذه نأ : اهدحأ : هوجو هيف (مثالاب ةزعلا هتذخأ) هلوق ( ةثلاثلا ةلأسملا

 نأ اهدا هتتدتأ قالا ىدقتف . هيلع هبا كاكحتو كاذاةتمرلأ ىأ . اذك لمي نآب 'انالف تنخأ

 : اهيناثو ءهيلا ءاغصالا مدعو ظعاولا اذه ىلا تافتلالا كرت وه مثالا كلذو . مثالا لمعي

 ىنعف . كلذ هارتعا ىأ : ربكلا هذخأو . هتمزل ىأ ىلا هتذخأ : لاقي هتمزا ىأ (ةزعلا هتذخأ)

 تاصح امم ةزعلا كلت ناف « هلق ىف ىذلا مثالاب ةلصاحلا ةزعلا هتمزل هللا قتا هل لبق اذإ ةبآلا

 اورفك نيذلالب) ىلاعتهلوق هريظنو : لئالدلا ىف رظنلا مدعو . لهجلاو رفكلا نم هبلق ىفام ببسب

 هتبقاعو ٠ كببساو كبدسب اذه تلعف : لجرلا لوي . ماللا ىنعم ىف انهه ءابلاو (قاقشو ةزع ىف

 هك انك متناتتنل

 كبسح : لاقي « اباذعو هل ءازج منهج هيفاك: نورسفملا لاق « منهج هبسحل ل ىلاعت هلو ,ة ا

 مسا ىه : نييوحنلا رثك آو عت ودا لاقت منهج اأو هللا اني هللا اق كافك ىأ مثرد

 ةرخآلا ران تبيع“ نزرع مسا مج 5 نؤرعال لاقو ةياعأ ىصو ةرخآلا َْق م هللأ بدعل لأ رانلل
 ىى

 00 ةددعل كرري : مانهج ةنكار ١ لاق هنأ ةيور نع ىح 2 أهرعق دعبل ِ

 هلصأو : ةئطوتلا : ديبقلاو داهملا نأ : لوآألا : نابجو هيفق ( دابملا سّئبلو )ل ىلاعت هاوق امأ
 اانا كا رار ملا قويطوللا ىأ (نودهاملا معنف اهانشرف ضراللاو) ىلاعت لاق ؛ دبملا نم

 كو كك ودوشرهب ىأ(ن نودرع 0-1 "لف ه) ىلاعت لاقو ١ منع ونت الو اهلهأ ةعاال هةر هم ةككام
 ل



 ل ةيآلا هللا قتا هل لبق اذإو» ىلاعت هلوق

 دوجولا ىف تلخدو تعقو دق ءايشألا هذه نأ لع تلد ةيآلا

 أرقو ٠ لسنااوشرحلا لعفلا نأ ىلع ( لسنلا وشرحلا كلبمو) مهضعب أرق (ةعبارلا ةلأسملا)

 لوعفملل ءانبلا ىلع (كلبمو) هنع ىورو. ىلاي ىلأ : و ةغل ىصو؛ كلبي نم ماللا حتفب نسل

 بحبالهللاو) ىلاعت هلوقب حئابقلا ديريال ىلاعت هللا نأ ىلع ةلزتعملا تلدتسا 4( ةسماخلا ةلأ ملا

 بحأ هللانإ» لاق هنأ مالسلا هيلع لوسرلا نع لقن اًضِنأو « نوديري مهنأ كلذب دارملاو (ةشحافلا ٠

 هالو نم ١ ضاقلملا أش هب اوكرشت الو هودبعت نأ مكل بحأ ءاثالث مكل ها 5

 دض ةهاركلا لعل «لاؤسلا ةرثكو ؛لاملا ةعاضإو ؛لاقلاو . ليقلا : كل هركو« 0 مهأ

 كناك ول اضيأ و: ةدارالل ادض:ةغاركلا كناكل لاو ١ ةداوالا نع ةزابع ةلا نأ لولو

 ةدارالاداضتاما لوقا اذهىلع ةهاركلا نآل ؛ ههرك ناو لعفاا بح نأ حصل ةدارالا ريغ ةبحنا

 هلوق ىرجي راج (داسفلا بحال هللاو) هلوةف ةدارالا سفن ةيحملا نأ تبث اذإو :اولاق ؛ ةمحملا نود

 51 لإ دل هنالل ىوقأ ةيآلا هده ةلالد لد (دايعلل اذيلظ لي رب هللأ امو) هلوةك 5 داسفلا ديربال هللا و

 عقاولاكلذ نأىلع لدف هيلا ةراشا (داسفلا بحال هللاو) لاق مث . قفانملا اذه نم داسفلا نم عقوام

 ىلخلانآلل هل الاخ نوكتال نأ بجو داسافلا دن ربل ىلا هنأ كت"اذإ و ؛ لاعت أ ةداران عقو

 «لامفألا قلخ ةلأسمو ةدارالا ةلأسم ىلع ةلاد ةيآلا هذه تراصف ؛ ةدارالا عم الا نكميال

 ءارقلا م نع ةرابع ةيجلا لب ةدارالا ربغ ةيحلا أ : لالا : نيه+>وب هكنع اوباجأ باحاللاو

 اذه ةوق مده ىذلا مث مومعلا ناديفيال ظفالا ف نيلخادلا ماللاو فلاإلا نإلل مومعلا ديضال

 ىلع داسفلا مج رت 8 داسفلاو حالصلل ةحلاص هترعادو ديعلا ةردق الأ : لوألا 5 ناهجو مالكلا

 فروكي نأو دبال حجرملا كلذف حمجرمل عقو ناو ٠ عناصلا ىنن مزل ةلعلال عقو نا ؛ حالصلا

 ٠ حالصلا بناج ىلع داسفلا بناجل بجرملا وه هناحبس هللا 1 تينف . لسلدتلا مول الا ء هللا نه

 داسفلا عقيال نأ دارأ ناف . داسفلا عوقوب ملاع هنأ : ىناثلاو . هديريال هنا : لاقي نأ لقعي فيكف

 لاغ كلذر 5-2 ا باقي نأ دارأ هنا : لاقي نأ مزل

 : لئاسم هيفو (مثالاب ةزعلا هتذخأ هللا قنا هل لبق اذإ و) ىلاعت هلوق « ةسداخلا ةفصلا)

 كوسرنأ انعم (ةزعلا هيدا هللا قلاغل .ليقاد[ وز ىلا هلو ::ىدج ا )لاق كو

 لظلا ىلإ ةفنالاو ربكللا هاعدف اانا لإ اع



 ل ا 7 ا 0

/ 7 1 1 1 

 1 / ل 0

 ةيالا «لسنلاو ثرحلا كلبمو» ىلاعت هلوق 54

 لطابلانيدلا اذكتف , لمعلا امهيناثو « ملعلا امل وأنارمأ قملا نيدلانأ مك: لاق ةب.شلاءاقلاب داسفالا

 هلاغتشا ناسنالا كلذ نم الوأ ىلات ركذ انبهف ء تاركذملا لعف امهناث و . تاهمشلا املوأ نارمأ

 هلوقب دارملا وهو « تاركذملا ىلع همادقإ ايناث ركذ مث (اهيف دسفيل) هلوقب دارملا وهو « تاهمشلاب

 نأ ةيآلا لوزن ببس : لاق نم مث : ىلوأ ريسفتلا اذه نرأ كش الو (لسنلاو ثرحلا كلج و)

 لسنلابو ؛ عرزلا ثرحلاب دارملا : لاق ؛ رمخخا لتقو عرزلا قرحأف « نيملسلل عوار لس سنخاألا

 عقيوهو (هنوعرزتمأأ نوثرحتام متيأرفأ) ىلاعت لاق ؛ عرزلا هنم نوكيام وه ثرحلاو ؛ رخل كلت

 قشيامللاّميو « ضرآلاق ش وه ثرحلا نا :ليقو ؛ تابناا فانصأ نم عرزبو ثردام لك ىلع

 هقاقتشاو . دلولا : ةغللا ف لسنلاو « باودلا لسن ريسفتلا اذه ىلع رهف لسنلا امأو . ثرحم : هب

 ؛ ريعبلا بوو « رئاطلا شير لسن هنمو : طقسف جرخ اذإ هلسني لسن : موق نم نوكي ا لم

 ممر ىلإ) ىلاعت هلوق هنمو . ةلاسن تاعقس اذإ اهم ةعطقلاو . طقسف جرخ اذإ . راما رعُبو

 نطبو بالا رهظ نم هجورخل دلولا لسنلاو : ةدحب جورخلا عرسأ هنالل ء نوعرسي ىأ (نولسني

 نا : لاق نم امأو ؛ جورخلا وهو لوسنلانم فرلا لصأو ؛ مدآ لسن سانلاو . هطوةسو ملا

 أما : ثرحلاب دارملاف ٠ ًاعمج .مهنم لنقو فيقث موق لع تيب سنخالا نأ : ةيآلا لوزن ٍببس

 اورسف نيذلا نيرسفملا نم موق لوق وهو لاجرلا وأ (5ل ثرح ةؤاسن) ىلاعت هلوقل ناوسنلا

 كالا لدنلا امآأو (اديلوتلا نضوأ  نوقشي يذلا هلا لاجرلا ذإ ١١ نضرالا 'قنفب ثرملا

 2 ايلا هله

 1 ما 0 رظعأ ال يظع داسف داسفلا كلذ نأ نايب دارملاف . هوجولا عيمج ىلع هنأ لعاو

 هلصأب ناويحلا كالهإ : قاثلا ريسفتلا لعو . ناويحلاو تابنلا كالهإ : لوألا ريسفتلا لع اهنم

 ةحيصفلا ظافلألا نم (لسنلاو ثرحلا كلب و) هلوقنذاف : هنمرظعأ داسف الف نيهجولا ىلعو ؛ هعرفو

 ايفو. ةنجلا ةفص ىف هلاقامراصتخالا ىف هريظنو . ةريثكلا ةغلابلا ىلع اهراصتخ ا عم ةلادلا . ًادج

 (اهارجمو اهءام اهنم جرخأ) لاقو : نيعالا ناتو سفنألا هيهتشتام

 كلل“ ارا هنأ لع لكك وأ: لكنلاو تاركا كلم هنأ لغ ةبآلا لدتفأ : ليق نإف

 هلوق مث , كلذ ىف ىعسي نأ هضرغ نأ ىلع لد (اهف دسفيل ضرألا ىف ىعس) هلوق نا انلق

 ةيآلا ردقت ناف : كلذ عوقو ىلع ةيالا لدت مل لوألا ىلع هانفطع نا (ل-نلاو ثرحلا كلعو)

 الطقم فيما راك ةاتج فإ و ؛ لسنلا و ثررملا :كليمل ىعس و« اة دسفلل نُصَرألا فاىعس ::.اذكه

 لورنا "يبس ىف .ةروكذملا ةرابخالا كناكنإو.؛ وأ ل ,الاو . كلذ عوف و ىلع لد ؛ لوآلا ٍنِع



 َ لاومالا فاللتا نه ناكام 8 اههدحأ 1 لمتح داسفلا أآذه 7 : داسفلاب ضنا 6 :

 00 و هانعم :امهذحأ : نالوق هيف (ىلؤت اذإو) ىلاعت هلوق (ىوآلا

 اذان ”سنخالا( نأ اًنمدق ام انف «تاياوز اؤركذ ةجلولا اذه لعو «تينلاو قيرجتلا وا ١

 ولسا عرزب رم هنن نمي رخ ا « مؤ نآعرع ىلا او« هيج هلآ ملل هلع لوسرلا لا ١١
 فيقث نيبو هنيب ناكو ةرهز ىبب رم ردب نم فرصنا امل هنأ امتمو ؛ رمخا لتقو عرزلا قاع
 ع 4
 . مبعرز قرحأو مهيشاوم كلهأو اليل مهتييف . ةموصخ 5 4

 لغتشا مالسلا هيلع ىذا ةرضد> نه فارصنالا دعب للك :دانفعلا ريسفت َّق قالا هجولاو

 كام ميد 1 نأ فاغأ ىلا) ًاضيأ لاقو. مهتعي رش مهلع آودسفيو ٠ مهنيد نع كموق اودرب

 (ضرآلا ىف اودسفت ال مل لبق اذاو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ دقو (داسفلا ضرالا ىف رهظي

 سانلانيب فالتخالا عقوي هنال ضراألا ىف اداسف ىندملا اذه ىمس اميإو ؛هجولا اذه نم برقي ام

 ىلاعتلاق . ءامدلا كففسني و ماحر آلا عطقنتف « ضعب نم مهضعب ًأربتي نأ ىلإ ىدؤيو مهتملك قرفيو

 ل هنيدزع اولوت نامهنأ ربخأف (مكماحرأ اوعطقتو ضرألا ىف اودسفت نأ متيلوت نا متيسع لهف)

 ؛قارقلا ىف ريثك وهو انإق كح نيك5 و ؛ ما> رالا عطقو ؛ ضرأألا ىف داسفلا ىلع الإ اواصحي

 ثرحلا كلبيو) لاقىلاعت هنأل  بهنلاو بيرختلا ىلع هلمح نم ىلوأ اذه ىلع داسفلا لمح نأ ملعاو

 ةلاحال هيلع فوطعملل رياغ٠ فوطءملاو (لسنلاو

 وبلا ةاللو هلعف او لف الإ راك اذا (كرت اذافر ادارف 1 نسسلاذ «ىناثلا لوقلا ١

 رطقلا هملظ مؤشب هللا عنمي ىتح لظلا ربظي : ليقو . لسنلاو ثرحلا كالهاب ضراألا ىف داسفلا نم

 هنأ وهو . هقافن نارب دوصقملا نآل . ةيآلا مظن ىلإ برقأ لوالا لوقااو ؛ لسنلاو ثرحلا كليف

 داسفااو ةنتفلا عاقبإ ىف ىعسي ةبيغلا دنعو : ةبحلا رهظيو نسحلا مالكلا لوقي روضحلا دنع

 لاتقلا عاقيإ ىف دهتجا ىأ (ضرألا ىف ىعس) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا)

 ىعسي نالف : لاقي هنمو ٠ سانلا نيب بيرختلاو ةنتفلا عاقيال راعتسم هنكلو «.ةعرسب ىثملا

 5 مكنوغبي مكلالخ اوعضوألو الابخالا ىودازام كيف اوجرخول) ىلاعت هللا لاق : ةميقلاب

 امجالا ليبس ىلع الوأ هركذ ىلاعت هنا : لاق بي رختلاب داسفلا رسف نم (ةثلاثلا ةلأسملا)

 6ع

 وه ىلا لصأو 3

 0 (لسفلاو ترد كلا ءو) لا ا.صفتلا ليبس ىلع ا 0 مث (امف دسفول) هلوق وهو
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 هاي رو هقافن ىلع الطاب هللا دبمشي هنأ ىلعو ًايئارم هنوك ىلع لدت : ىلوأألا ةءارقلاف
 بذكملا ليبس بع هللاب ادهشتسم هنوك ىلع امأف ٠ ًابذاكهنوك ىلع الإ لدت الف ةيناثلا ةءارقلا امأو

 مذلا ىلع لدأ ىلوآلا ةءارقلا اذه ىلعف . الف

 : لئاسم هيفو (ماصخلا دلأ وهو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةفصلا
 ىلاعت هللا لاق ؛ دل موقو ؛ دلأ لجر : لاقي . ةموصخلا ديدشلا : دلالا (ىوأآلا ةلأسملا))

 لعفي ىف ماللا متتفب ؛ دلي دل هنم : لاقي (نومصخ موق مث لب) هل امك ره ىلا كلج رق هز تو )
 جاجزلا لاق ؛ ةموصخلاب هتبلغ اذإ . ماللا ضب هدإأ لجرلا تددلو . امصخ ناكاذإ  دلأ وهف « هنم
 و ىأ ىف هنأ هليوأتو ٠ هابناج امهو . ىداولا ىديدلو ؛ هاتحفص امهو قنعلا ىنديدل نم هقاقتشا
 ةمصاع نم باغ ةيوض+ل اتاوبأ ّق لايشو نيم نم ا 8

 لاعةلاك ؛ ةمصاخلا ىنعم ردصم هنا : ليلخ لوق وهو : امهدحأ : نالوق هيفف «ماصخلا» اأو
 ةفاضالا هذه ىف مث . ةمصاخلا ديدش وهو : ىنعملا نر وكف ؛ ةنعاطملاوةلتاقملا ىنعمب ناعطلاو
 دلأ ماصخلا لعج هنأ : ىناثلاو . ماصخلا ىف دلأ : ريدقتلاو «ىف» ىنعمب هنأ : امهدحأ :ناهجو
 . ةغلابلا ليبس ىلع

 وهو : ىنعملاو ؛ مخضو ماخضو ؛ بعص و باعصك مدخ عمج ماصخلانأ (ىاثلا لوقلاوإ)
 قيرش نبسنخألا ف تازن ةيآلا هذه : نورسفملا لاق ؛ جاجزلا لوق اذهو . ةموصخ موصخلا 2
 زامه نيهم فالح لك عطت الو) هلوقو (ةزمه لكل ليو) هلوق ًاضيأ نيام ا ا
 بلاط : هانعم (ماصخلا دلأ) دهاجم لاق , ةظفالا هذه ريسفت ىف تارابع نيرسضملل مث (ميمن ابكي
 ديدش ؛ لطابلاب لدج هنأ هانعم ماصخلا دلأ ةداتق لاقو ماصخلا جوعأ : ىدسلا لاقو . ميقتسي ال
 لمعلا لهاج ناسللا ملاع ؛ هللا ةيصعم ىف ةوسقلا

 ناسنالا كلذ مذ ىلاعت هنا اولاق  ةيالاهذبب لدجلاو رظنال نو ركنملا كسمت 4 ةيناثلا ةلأس ا
 مدقتام هباوجو كلذ زاجاملالإو . مذلا تافص نه ةفصلا هذهنأ الولو . لدجلا ىف ًاديدش هنوك
 (جحلا ىف لادج الو) هلوق ىف

 لسنلاو ثرحلا كلبمو اهيف دسفيل ضرألا ىف ىعس ىلوت اذاو) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا )
 يرق“ هنأأوأ مالكلا ولح هنأ ناسذنالا كلذ لاح نم نيب امل ىلاعت هنأ لعا (داسفلا بأ هللأو
 ىلع وطنمهبلقفناسللاب هركذام لك نأ كلذ دعب نيب « ماصخلا دلأ هنأو « هّللاب دابشتسالاب هلوق قدص
 :لئاسم ةدآلا ىف مث (اهيف دسفيل ضراألا ىف ىعس ىلوت اذإو) لاقف : كلذ دض
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 0 ةيألا ءايندلا ةاملا ىف هلوق كبجعي » ىاعت هلوق

 ةهج نم الإ ةمومذم ةفص ىلع هيف ةلالد ال اذهو (ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي) هلوق : اههوأت

 ايندلاب قلعتي ايف مالكلا ولح هنا : لبق اذإ ناسنالا نال (ايندلا ةايحلا ىف) هلوقب لصاحلا ءامإالا
 ؛ ةركمةلاح ىلع هيف ةلالدال اذهو (هبلق ىفام ىلع هللا دهشيو) هلوق : اهيناثو . ةمذملا نم اعون مهوأ

 رامضالا اذه عم مالكتلاف ؛ كلذ فالخب هبلق نأ عم هبلق ىف ام ىلع هللا دبشي هنأ هيف انرمضأ ناف

 هناف ءديحوتلاو مالسالا ىعأ نم لوسرلل هرهظي ىذلا نأ ةيآلا ىف سيل هنأل ؛ قافنلا لع لدي ال

 نوكيىتح هدض رهظي و داسفلا رمضي هنأ دارملا لعل لب « ًاقفانم نوكي نأ مزاي ىتح : هفالخ ردضي

 كوت اذا و)هلوق : اهعبارؤوت. قافنلا بجويال ًاَضيأ اذهو (ماصخللا نأ وهو ) هلوق: املاثو ٠ ايئارع

 اذاو) هلوق : ابسماخو . كلذك نوكي دق ادسفم نوكي ىذلا ملسملاو (اهبف دسفيل ضراألا ىف ىعس

 تافصلا هذه لك نأ انيلعف . قافنلا ىضتقيال ًاضيأ اذبف (مثالاب ةزعلا هتذخأ هللا قتا هل لبق

 ةلالد ةيآلا ق١ نيل ققاف. ىنارملا ىف اجوث قكع ١ قلاملا ىابجوت لع 6 نزلا ىف را

 قفانم لك نآلل كلذو « ةيآلا ىف لخاد قفانملا نأ الإ اقفانم نوكي نأ بحب روكذملا اذه نأ ىلع

 قفانم ريغ ةسنخلا تافصلا هذمم فوصوملا نوكي دق لب « ةسنخلا تافصلا هذبم افوصوم نوكي هناف

 اذاو + ىتارملاو قفانملا امف لخد  ةسنا تافصلا هذبب فوصوملا ىلع ةبآلا انلمح ىتم نأ تبثف

 ةسمخ تافصب روك ذملا اذه فصو ىلاعت هللا : لوقتف ةلما هذه تفرع

 , كبلق ىف مظعيو كقورب : ىنعملاو (ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي) هلوق «ىلوآلا ةفصااإ)

 سفنلا ىف مظعي ىذلا بيجعلا ءىثلا هنمو

 مالك ىنبجعي : لئاقلا لوق ريظن :: يمدح: نابجو هيمو 0 ذا محلا فرب هلوق ان

 : قاتلا :ةاندلا حاصم باطل 2 نع همالكو هلوقاكيجعلا | ىعملا و . ةلابثملا هذه قادرا

 ةرخذلا قكهمالكو هلوق كحال ناكناؤ اولا .ةامللا ىف ةمالكو هلق 05 :ودقتلا نوكي نإ

 ةنكمللا هيرتسعت هناف ةرخآلا ىف امأو ٠ مالكلا ول- ناسللا ءىرج نوكي ايندلا ىف مادام هنأل

 ظ هنايربك ربقو هللا ةبيه نم افوخ سابتحالاو

 هاوعدو همالك ىف ةقدص رري هنأ ىنعملاف (هبلق ىفام ىلع هللا دبشيو) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلاإ)

 كلذ نوكي نأ لمت< و « نيعلاو: فلخلاب دابشتسالا كلذ نوكي نأ لبسي مث  هللاب داهشتسالاب

 ءارقلا ةماعو ؛ 8 نوكي الو هللاب اداهشتسا نوكي اذبف . تلق مرمألا نأب دبشي هللا : لوقي نأب

 < نبا أرقو : هريمض ىفام ىلع هللا دهشي لئاقلا اذه 4 ءايلا مضب (هللا دمشيو) نؤرقي

 هربظأام فالخ هبلق نم ملعي هللا نأ : ىنعملاو . (هبلق ىفام ىلع هللا دبشي)

 «ن رجه »د
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 1 م ل عع حس ا سس سس سس حسحسجسم «محسس سس

 قوعبتاف مكب سنخنأ ىناف لخرلاب سانلا قىدون داق! الاق . تيأر ام ىأرلا معن : اولاق .هب سانلا
 ببسلا اذهل ىمسف . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لانق نع ةرهز ىبب نم لجر ةئامثلثب سنخ مث

 نأ ىدنعر نة سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر كلذ غلبف . قيرش نبا ىأ : همسا ناكو ؛ سنخأ

 سانلا .رمو) ىلاعت هلوقو ٠ مذلا بجوتسي ال لعفاا اذهب هنآل كلذو . فيعض لوقلا اذه

 هلمح نمي الف ؛ مذلا ضرعم ىف روكذ. (هبلق ىف ام ىلع هللا دهشيو ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي نم

 حصاألا وه لوآلا لوقلا لب ؛ هيلع

 شيرق رافك نأ . كاحضلاو سابع نبازعىورامةيآلا هذهلوزنببس ىف (ةيناثلا ةياورلاو)

 مهيلا ثعبف ؛ كباحصأ ءاملع نم ارفن انيلا ثعباف انملسأ دق انأ ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلإ اوثعب

 اوطاحأو ؛ ابك ار نوعبس مهنم بكرف ؛ رافكلا ىلإ ربخلا لصوو . عيجرلا نطيب اولزنف ةعامج

 ءاغتبا هسفن ىرشي نم ركذب دعب نم هبقع كلذلو « ةيالا هذه تلزن مهيفق ؛ مهوبلصو مهولتقو هب
 ءادبشلا ءال وه لاح ىلع كلذب اهمنم هللا ةاضرم

 ىف ةماع ةيآلا هذه نأ : نيرسفملا نم نيققحملا رثك أ رايتخا وهو ةبآلا ىف (ىناثلا لوقلا إل
 هنييىرج هنأ ء ىظرقلا بعك نب دمم نع لقنو . ةروكذملا تافصلا هذ افوصوم ناكنم لك قح

 . لجرلا ىف ةيآآلا لزنت نأ عنتمب الف ركذ نميفتلزننإو اهنا لاقف « ةيآلا هذه ىف مالكه ريغ نيبو

 (سانلا نمو) هلوق نأ ةلأسملا ىف قيقحتااو ٠ تافصلاكلتب افودوم ناك نم لك ىف ةماع نوكت مث

 هب دارملا نأ ىلع لدي ال (هللا دبشيو) هلوقو « عما لمتحو دحاولا لمتحيف : مهضعب ىلإ ةراشا

 للا لق لون اهو ؛ عمج وهو ىنعملا نود ظفللا ىلإ كلذ عجرب نأ زمانا نهادخاو

 : اهدحأ : هوجو نم وهو « مومعلا لع لدي ام اهيف : لوقن لب , مومعلا نم عنمب الف هانيكح ىذلا

 تافصب مهفصوو اموق ىلاعت هللا مذ الف « ةيلعلاب رعشم بسانملا فصولا ىلع مكحلا بترت نأ

 ناك نم لك نأ مزليف ؛ تافصلا كلت وه ةمذملا كلتل بجوملا نأ انيلع ؛ مذلا قاقحتسا بجوت

 كلذو « ةدئافرثك أ مومعلا ىلع لما نأ :اهيناثو . مذلل ًابجوةسمنوكي نأ تافصلا كلتب افوصوم

 لك الا لآ را اذه نأ الاثار ."ةمورنملا اهب زال كلتن نع نيفلكملا كفل ارجز نركل هنأل
 تبثي مل صخشلا كلذب هانصصخ اذإ امأو ء صخشلا كلذ هيف لخد مومعلا ىلع ةيالا انلمح اذإ انال

 اوفلتخا : لوقنف اذهتفرع اذإ « ىلوأ مومعلا ىلع ةيالا لمح نأ انركذ امب تبثف ؛ هريغ ىف مكحلا

 ىلع لدت ال اهنأ حيحصلاو . ال مأ قفانم تافصلا هذم فوصوملا نأ ىلع لدت له ةبآلا نأ ىف

 ' قاقتلا لع لدي ال ابنم :ىثو « ةلخ كافضي روك ذملا اذه فو ىلاكعت هللا تنرأل «كلاذ



 5 كام 0 دهشيو تك آيا 0 كين نم سا ا
 تي

1 
 مس هدم 0 1 1

 ثرحلاكموأهف دسقل ضال تلا اًذِإَو «004» م مآصخلا دلأ و
 انكم

 ورم تاع 2ا فا ص م 1 م يرصد 0

 مثالاب ةزعلا هنذدخا هللا قنا هل 3 اذِإو «؟١هد داَسَفلا بحمل 2 لسنلاو .: 0

2 7 7 

 9 ا
 6« ..«هدانبلا سنبل و ميج هش

 1 (ه0 مالا اعيش سف نش كلم 2 7

 دلأ وهو هباق ىف ام ىلع هللا دبشيو ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي نم سانلا نموإل ىلاعت هلوق 20

 اذإو. داسفلا حب ال هتلاو:لسنلاو ترحلا كلجيو ايف ٌكسفبل ضرآلا ىف ىعس ىلوت اذإو ماصخلا ٠

 مداهملا سبلو هج هبسخ مثالاب ةزعلا هتذخأ هللا قتا هل ليق ٠

 انبر) لوقي ىذلا وهو رفاك: ناقيرف جحلا رعاشم نودبشي نيذلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ معا
 قفانملا ىقب (ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انآ انبر) لوقي ىذلا وهو لسمو (ايندلا ىف انثآ
 نأ كلذ لكب ضرغلاو ؛ةنآلا مظنب قلعتي ام اذبف ؛ لاعفأو هتافص حرشو ؛ ةبآلا هذه ىف هركذف

 نكمل دوبعملانأ اوماعينأو ٠ 0 وجلاوبواقلالاعفأ, لصتي امف ةنسحلا ةقيرطلا ىلع دابعلا ثعبي

 نينيعمماوقأبةصتخمةيآل هذه : : لاق نم مهنم : نيلوق ىلع نر فاتخا م : هنع ررمألا ءافخإ

 امأ ٠ ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ةفصلا هذبب افوصوم ناكنم لك قح ىف ةماع اهنا : لاق نم مهنمو

 : هوجو ىلع اوفلتخا دقف نولوالا

 ىلإ لبقأ ةرهز ىبل فيلح وهو ٠ ىقللا قيرش نب سنخاألا ىف تازن اهنأ («لوألا ةياورلاف ١)

 دارملا وه اذهو . كلذ ىلع هللاب فلحنو هبحي هنأ مو" مالسالا رهظأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةينالعلا نسح اقفانم ناك هنأ ريغ (هبلق ىف ام ىلع هللا دهشيو ايندلا ةايحلا ىف هلوق كبجعي) هلوقب

 لتقو عرزلا قرحأف نيملسملا نم موقل عرزب رف مالسلا هيلع ىنلا دنع نم جرخ مث , نطابلا ثيبخ

 لاقو (لسنلاو ثرحلا كلبمو اهيف دسفيل ضرالا ىف ىعس ىلوت اذإو) هلوقب دارللا وهو ؛ رخا

 ردب موي عوجرلابةرهز ىنب ىلع راشأ سنخألا نأ وه (هلوق كبجعي) ىلاعت هلوقب دارملا : نورخآ

 بأ منك اةدلاَص كين نإو., شانلا ارئاك هوك افك ايذا1كي نأ ' كتخأ نبا ادمح نا : لل لاقو



 ةيآلا «نورشحت هيلإ كنأ اويلعاوهللا اوقتتاو» ىلاعت هلوق ٠ 5١*22

 ا ردمعلا تورع لقت سل نا نمرلا] 3 لجفتلا روم .ايبعإ : ]ولا ءابمملا نأ معاو

 « ثلاثلا مويلا ىف الإ رفني نأ هل سيلف رفنلا لبق ىناثلا مويلا نم سمشلا تباغ اذإ امأف « نيمويلا

 اذه : ثلاثلا ف ال نيمويلا ىف لجعتلا هل لعج امبإو : مويلا بهذ دّقف تباغ اذإ سمشلا نآل

 رفنيا نأمل زوج : هنع هللا ىضر ةفينح 'ونأ لاق ؛"نيعباتلا ءابقف نم زيثك لوقو . ئعفاشلا بهذم

 دعب ىدرلا تقو لخدي مل هنال ؛ رجفلا علطي ملام

 هللا قتي نأ طرشب هل اروفغم عجرب جاحلانأ: اهدحأ : هوجو هيفف (قتا نملال ىلاعت هلوقامأ

 فاس ام ىلع لاكتالا نم ريذحتلا هانعمو . باذعلا هببجوتسي ام بكتب ملو . هرمع نم قب اهف

 قباسلا جحلاب رارتغالا ةيناجمو ىوقتلا ةمزالم كلذ عم مهيلع نأ ىلاعت نيبف , جحلا لامعأ نم

 نم هللا لبقتي امنإ) ىلاعت لاق 5. هجح لبق ايقتم ناكن لصحت امنإ ةرفغملا هذه نأ : اهنناثو

 امثلاثو . رهاظلا ف ضرفلا ىدأ دق ناك ناو هجح هعفني ال بنذلا ىلع رصملا نأ هتقيقحو (نيقتملا

 ىف ىور اك . جحلاب هلاغتشا لاح تاروظحلا عيمج نع ايقتم ناك نمل لصحت امنإ ةرفغملا هذه نأ

 هذهنم لواألا هجولا نأ لعاو «قسفيملو ثفري ملف جح نم» مالسلاو ةالصاا هيلع هلوق نم ربخلا

 000 لآ و. لكلا نسا دلال دن ىتلاوأ ء كاملا ىاةرابتعا ىلإ ةرلاشإ اها 3 لا ةوجولا

 مل اذإ هنآل . هريغو ديصلا لتق نم ؛ هنع جحلا ىف وتلا همزلي ام (قتا نمل) هلوقب دارملا : نيرسفملا

 دكه هنأ لواآلا : نيهجو نم فيعض اذهو. اطر هلمع راص امبرو. اما راص كلذ بنت<

 موي هنالل ءم ايلا هذه لبق ام لع لمح اذإ الإ حصي ال اذه نأ : ىتاثلا . ليلد ريغب قاطالا ظفلل

 : مرحلا 0 ديضصلا ا 0 أل دقف . 7 فاطو قير اذإ بلا

 طقس ..مايألا هذه ىف ربتعم ءاقتالا اذه نأب رعشم ظفللا نكل . مارحالل سيل كاذ نكل

 ولانه

 ديرأ ىذلا(قتا نمل) هلوقل فلاخ وهو . لبقتسملا ىف رمأ وهف ( هللا اوقتاو ) ىلاعن هلوق امأ

 تامرملا كرتو تابجاولا لفف نع ةراع ىوقتلا نأ تدلع د راك كل نلف اقل هب

 10 هدسللا لع كني ئرقتلاب ند الل دقات وف 5 ورش هيلا نأ اوملعاو )) هلوق اماف

 الا 1 كارلا راك ال تاوملا كب "نأ و 8 ةلءاشمو ةس' كو رشح نم ديال هلأ راوطت نما

 نم مهجورخ .ادتبا 8 نا 1 ! ئوقتلا لإ هلا اولا يودأن م كلذ 1ص

 هلوقب دارملاو ؛روهآلا هذه عيمجب الإ كانه مهن 3 : ال هنال «فقوملا ءاهتنا ىلا ثادجالا

 لاعت لاق هسفن نع اعفد امس ١ 1 د. أم لاو دلو كلام الا تخ هنأ (هلإ)



 و ةيآلا «هيلع مث الف نيموي ىف لجعت نمد ىلاعت هلوق

 0 ةصخرلا تحج وم ىلع ىرجو لجعتسا ءاش ناف « نيرمآلا ىف مثإ ال هنأ نيبو ةريشلا هذه ىلاعت

 لاق : اهيناثو . ًاعيمج نيرمآلا ىف هيلع مثإ الو ؛ةصخرلا بجوم ىلع رحب ملو لجعتسي مل ءاش نإو

 رخأتلا نأ ىري لجعتملا ناكو : جحلا ةنسل ةفلاخم لجعتلا نأ ىري رخأتملا ناك« هلعف رخآلا ىلع

 ناو لجعت ءاش ناف « مثإ الو نيمسقلا نم دحاو ىف بيع ال هنأ ىلاعت هللا نيبف . جملا ةنسل ةفلاخم

 . ثالثلا ماقم ىلع داز نمل وه امنإ رخأتملا نع مثالا ةلازإ ىف ىنعملا نأ : اهثلاثو . لجعتي مل ءاش

 اهنم ىتاثلا مويلا ىف لجعتف اهنع صقن نف « ثالث ىه اهب ماقملا ىغبفي ىتلا ىنم مايأ نا : لبق هناكف

 . هيلع ءىث الف سانلا ةماع عم رفني ملف عبارلا ىلا ثلاثلا نع رخأتف اهيلع داز نمو ؛ هيلع مثإ الف

 ماثآلا ريفكتو بونذلا لاوزل ببس جحلا نأ نايب ىف ةغلابم ركذ امتإ مالكلا اذه نأ :امعبارو

 « ررضاالف مسلا تلوانت نا نآلا : هل لوقي بيطلاف . قايرتلا لوانت اذإ ناسنالا نا لثم اذهو

 نايب ال « راضملا عفد ىف لماكءاود قايرتلا نأ ناب اذه نم هدوصقم ؛ ررض الف لوانتت مل ناو

 ةغلابملانايب مالكلا اذه نمدوصقملا انبه اذكف ء دحاو ىرجب نايرحي هلوانت مدعو مسلا لوانت اء

 ابيسجحلان وك ىلعل دب امو « نايس هكرتو لجعتلا نأ نايبال ؛ بونذلا لكل ًارف.كم جحلا نوك ىف
 هبونذ نم جرخ قسفي لو ثفري ملف جح نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق بونذلا ريفكت ىف ايوق
 مرحلا رواج اذإ هناأل . هوركم راوجلا : اولاق ءاملعلا نم اريثك نأ . اهسماخو «همأ هنادلو مويك

 رطخ نأ لمتحا كلذك ناكاذإو : هيلا هقومش دادزإ ائاغ ناكاذإو . هنيع نع هعقو طقس تيبلاو

 ىف لجعت نم اضيأو ٠ لجعتي مل نع لضفأ هلاخ نيموي ىف لجعت نم نأ ىنعملا اذه ىلع اندحأ لابب

 ماقملا راتخا دقق لجعتي ىل نمو « ىنمب ماقملا كرتو ةرايزلا فاوطل ةكم ىلا فرصنا دّقف نيموي

 مأ لضفأ لجعتملا نأ ىف ددرت رطاخلا ىف قبب ببسلا اذهلف « فاوطلا ىف لاجعتسالا كرتو ىنمب

 هللا همحر ىدحاولا لاق :اهسداسو . امهنم دحاو ىف جرح الو مث ال هنأ ىلاعت هللا نيبف ؟ رخأتملا

 ءازجو) هلوقك . ةيناثلل ةقفاوم ىلوآلا ةظفللا نوكتل (هيلع مثِإ الف رخأت نمو) لاق امتإ : ىلاعت

 ءازج نأ ملعن نحنو (مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف) هلوةو (اهلثم ةئيس ةئيس

 عسل قاودعلاو ةكطلا

 هنع مثالا فن ىنعملا ف حصيروجأملا روربملا نآل ؛ ىلوأ ىنملا ف حصي ام ظفللا ةقفاوم ىلع لمح

 / ١ ةفلدزملا نه ةضافإللا لعل ى؟ ةءاقالا بوجو لع ةلالد ةنآلا َّق له 4( ثلاثلاةلاوساا 0
5 

 ن“الف . ىنملا ف حصي الام ظفللا ةقفاوم ىلع لمح اذاف ؛ناودعب الو ةئيسب

 7 1 ا - ل 5 6 أ ِ

 اب مضوفو ىلع ليلد (تافرع نم مضفأ اذاف) هأ وق 0 ناك اك : محل 9 باوجلا



 0 هللا 2 1 0 لأ 0 ف 0 , رثك آلاب ذخأ لوقلا اذهو

 : عبارلاو. اهنم صقني نأ نم ريخ وبف تاريبكتلا ىف داز ول هنأل ء طوحألا وه اذه نأ : ثلاثلا

 قي رشنلا مايأ رخآ ىلإ اهب توي نأ بجوف : قيرشنلا مايأ ىلإ بسنت تاريبكتلا هذه نأ
 نأ رنا ءالأ هو ”تاذوديملا مايالا ىلإ ةفاضماكاريبكتلا هذه : لبق ناف

 ةفرع موب ةعورشم نوكت ال

 ىف بلغألا ناكالل اضيأو ؛ عامجالاب لطاب وهو رحنلا موي ربكي ال نأ ىضتقي اذهف : انلق

 امل ريبكتلا فاضي نأ حص ؛ قبرشنلا م انآ ةأنملا:هذه

 ام اثاث وك نأ تارييكتلا ف كح ملا ةلقادللا ىضر ىفاشلا لاق ىف اثلا عضوملا

 هللادبعىور ام ىفاشلا ةجح . نيترم ربك, : دمحأو ةفيتخ ونأ لاقو ؛ كلام لوق م 0 ىأ

 ةالصلا دعب قيرشتلا مايأ ىف نوربكي ةمثألا تيأر : لاق ء مزح نب ورمع نب ركب ىبأ نب دمع نبا

 ىعفاشلا لاق مث (اريثك اركذ هللا اوركذا) ىلاعت هلوقل ىلوأ ناكف « ريبكتلا ىف 0س 5 ا

 ركذنم داز امو :لاق مث «دملا هللو ربك أ هللاو هللا الإ هلإال» ثالثلا دعب لوقي و : هنع هللا ىذر

 قرفلاو « سو هيلعهللا ٍلصهللا لوسرةيبلت ىلع ديزي ال نأ بحأو : ةيبلتلا ىف لاقو . نس وهف هللا

 نوكتف ؛ ةدحاو ةرم ربك انههو ءاهلا ةدايزلا مضنم ىل اه رازكسما ارازكملا هلت سب قمن

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ىور دقف . راما لع ريبكتلا امأو ٠ توكسلا نم ىلوأ ةدايزلا

 1 كلذ لعفي نأ ىغبنيف « ةاصح لك عم ربكي

 الاؤس هيفف « قتال هيلعمثإ دن أ نموهيلعمإ الف نيمويفف لجعتن ف ل ىلاعت هلوق م

 ؟ لي نف لقي ملو لجعت نف لاق ل لوألا لاؤسلاإ)

 لجعت : لاقي « ليىندع نيعواطمنائيجب لجعتساو لجعت : فاشكلا بحاص لاق : باوجلا

 هلجعتساو باهذلا لجعت : لاقي نييدعتمو « لجعتساو رماآللا ىف

 قوتسا دق ناكاذإ هنآلكلذو .لاكشإ هيف (هيلع مثإ الف رخأت نمو) هلوق (ىناثلا لاؤسلا)

 رصقملاقحىف لاقي اميإ ظفللا اذه ناف (هيلع مثإ الف) هلوق ىنعم اف . جحلا مام ىف همزا ام لك

 لمعلا ماهتب قأ نأ قدا ىف ناسزالو

 ” | لستحلا حلل لاس ا ]ع لجفتلا ف نذل الب لاك هنأ,ءاياهدسا هوجو نم باوجلاوأ

 هللا ىضر ةفينح ابأ نأ ىرت الأ « مثأي هناف ةصخرلا هذه بجوم ىلع رحب ملنم نأ موق لاب رطخي

 هللا لازأ مرجال ء امتاق لاتحالا اذه ناكاسلف « زئاج ريغ مامتالاو : ةميزع رمعقلا : لوقي هنع



 ةاصح لك عم ربكي هناف 2 تلجأ كلاع آك دا“ ماي 3 الذهأ ادعو رنلاب دارا يقينا ةأسلاإل ْ

 عضاوم ىف اوفلتخا مهنأ الإ كلذ ىلع اوعمجأ سانلاو تاولصلا رابدا ركذلاو ء
 درعإ ةصت تاولصلا رابداب ةديقملا تاريكشلا نأ ىلع ةمآلا 0 (لوأآلا عضوملا) ةلرعلا :

 الع اتابتاو اتادجبا ىف مث«حضألا ٠١
 قرشا مايأ 0-0 .٠ حيبصلا دعبامىلا رحنلا 0 رهظلانم 10 ا «لوآلا لوقلا : ١

 نباو 0 ؛«ةالحص ةرشع سمخ ق لوقلا اذنه لع تاريكتل نركحتف

 هذين زماألا نأ هيف هيلو : هلازتأ بحأ ف اميع | ا ىضر 0 تلاو كلا ل0 0 | ١
 اوركذاو) لاقمت (مءابآ كرك ذك هللا اوركذاف) ىلاعت لاق ؛ جالا قح ىف درو اما تانيكملا ٠ ١
 ؛«جاحلا قح ىف لصحي امنا اذهو (هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نف تادودعم مايأ ىف هللا 5

 قى مهل ج سانلا رو 0 جاحلا قح قدرو اد تاريبكتلا هذ رمآللا نأ لع لدف

 ةالص رخآو : كلذ لبق نوباي مهناف ؛ ىنمب اهيف جاحلاربكي ةالص لوأ ىه ربظاا ةالص نا م ؛ كلذ

 قح ىف تاريبكشاا هذه نوكست نأ بجوف . قيرشتلا مايأ رخآ نم حيبصلا ةالص ىه ىنمب امنولصي

 نامزلا اذبم ةديقم جالا ريغ

 ةالص ىلإ « ردنلا ةليل برغملا ةالص نم 4 اذ هنأ هسا ع ءفاشال ىلاثلا لوقلا)

 ةالص ةرذدع قاع لعل تاريبكتلا نوكن لوقلا اذه ىلعو 6 قاتلا مايأ ند نإ حبصلا

 عطقنيو 2 ةفرع موي رجفلا ةالص نمد م د هنأ هنع هللأ ىكر ىعفاشلل «ثلاثلا لوقلاو ) ْ

 ةمقلع لوق وهو «تاولص نامت كحل تاريكدلا نوكد 0 ءرحنلا 0 1 ,م رصعلا ةالص دعل :

 ةقينح ىأو ىعخنلاو دوش

 نش رصعلا ةالص كادت عطقني و 2 ةفرع 0 م رجفلا ةالص 0 مالدخب هنأ (عبارا لوقلاو )ل

 راك لوقوهو 0 ةالص نير شعو ثاالث كح تاريكشلا ناد ف قيرشثنلا مايأ وخلا نهر كَ م

 لا و ل وب فأو ىراوثلا كلو ءابقفلا نهو « ها لا داوم ما خول وأ رو ىلعك « ةباحصلا

 ل :هوتج و كم يلع لديو «نادلبلا» سانلا لمع هيلعو ؛ عرش نباو ىنزماو قساو دمحأو

 ارك ها : لاقفانيلع لبقأ ةفرع موي حبصلا ىلص مس سو هيلع هللا لص ى نأ اع كرر اف

 8 لقالاب 1 هقينح وأ هلاق ىذا نأ 5 حا لاو 1 قالا مايأ 1 نم افلا لإ 1 كهو



 ا ل ل ا
 1 1 3و 3

 ةيآلا «تادودعم مايأ ىف هللا اوركذاو» ىلاعت هلوق "ا

 7-92 ع اني م لس يأ هه #آ  آ ورم ب

 مت نق تادودعم مايأ ىف ه هللا اوركذاو

 هَ
 2م 8 8-00 ل6 سا الخس ب

 ى.مد َنورَشحت هَيلإ كن اوملعاو هللا اوقتاو قنا نأ هيلع مثإ الق رَحأ
 ك0 اتت تفتت تان كائنات :انانتذاددس# دانت 000000010 0 ا ا ا ل لا ا ا

 الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي ىف م : 0 مايأ ىف هللا ركذاو إل ىلاعت هلوق

 (« نو رشحن هيلا نأ اودلعاو هللا اوقتاو قتا نمل هيلع مث

 ارمأناكك لذ نأ : امهدحأ : نيهجول ىمرلا ركذي ل مارحلا رعشملاب قلعتيام ركذ امل هنأ ملعا

 هنولعفيال اوناك منال هللا ركذ نم هيفام ركذ ىلاعتهنأالا ٠ كلذا نيركتماوناكامو مهنيبايف اروهشم

 نم ناكذإ : هيلع اليلد مايالا هذه ىف هللا رك ذب رمآلا ىف نآل ىرلا ركذي ملاعإ هلعل : ىناثلاو

 لئاسم هيفو (تادودعم مايأ َْق هلبأ 0 ذاو) لاق مش 3 ام 3 لك ىلع - 1 هئلس

 تامولعملا ماياألاو ؛ تادودعملا ماياألا حلا كسانم ىف ركذ ىلاعت هللا نا (ىلوألا ةلأسملا)

 مسااوركذي و مهل عفانم اودهشيل) جحلا ةروس ىفلاقو (تادودعم مايأ ىف هللا اورك ذاو) انهلاقف

 ةجحلا ىذ نم لوألا رشعلا ىه تاءولعملا نأ هنع هللا ضر ىعفاشا بهذف (تامولعم مابأ ىف هللا

 ىلع جتحاو 2 قاارشللا مايأ ىهو ؛ رحنلا 0 دعب مايأ هن الث تادودحملا 0 »ع ردحنلا موب اهرخآ

 نوكيف عمج ظفل مايالاو ٠ تادودعملا مايألا رك ذ ىلاعت هنأب قيرشتلا مايأ ىه تادودعملا نأ

 ىضتقي اذهو (هيلع مث الف رخأتن مو هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نمف) هدعب لاق مث  ةثالث اهلقأ

 ةماللا كف 2 تادودعملا مايالا هذه نم هيلع ملا اللف نيمو ُّى لجعل نمف : تالا نو نأ

 ىه تادودحملا مايإألا نأ انيلعف « قيرشتلا مايأ ىكو ىنم مايأ ىف تبث امنإ مكحلا اذه نأ لع

 3 5 ىلنلا كاع ْن نمحرلا كيع نع هريسفت ُّق ىور ص أذه 5 لافقلاو قر رشنلا مايأ

 فلا وال عمج ةليل ءاج نم ةفرع جحلا» ىدانف ايد دانم رمأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر

 مثا الف ر أت نمو ؛ هيلع مثا الف نيموي ىف لجعت نمف مايأ ةثالث ىنم رم ال

 مايأ : : هيلع هللأ ةمحر ىدحاولا لاق ؛ قيرشتلا مايأ ىه تادودعملا مايالا نأ ىلع لدي اذهو :هيلع

 1 نم رشع ىداحلا مويلا وهو 2 ارمثلا مون 5 كنا : رحنلا ماو كعل مايأ ة ىه قا رجلا

 مويلا اذه ىف نورفني سانا ضعب نال لوألا رفنلا موي : ىتناثلاو : ىني هيف سانلا رفني ةجحلا

 مايأو 4 رحفلا ماي اهلك رحنلا 0 0 هن الثأا مايالا هذهو : ىناثلا رفغلا م - تكلاثلاو 3 ىم نم



 5 : ل 200 كاي 0 0 2 0 0 0 1 59 22

 ةازاجلا نع باسحلا ظفا قالطا نس . زئاج ببسملا لع ببسلا م مل 2

 كارول نه اطام 0-5 مهلامعأ لاول قي دابعلا ملكي ا «( ثلاثا لوقاوإ

 فاكملا نذأ ىف قلخ ىلاعت 0 لاق « توصي الو فرح سيل همالك نا: لاق.نف:؛باقعلاو ' 1

 توص هنأ : لاق نمو . ةميدقلا هناذ م ىرب دور ةتيع ف قلك 1 ؛ مدقلا همالكهي عمسإ 6

 مهْم دحاو لك ذأ ىف مك ماذا قا نأب اذ ع 8 م قا 0 د 1

 0 نا ىلاعت 0 نمد دارملا وه

 ا نإ اهدحا : اهوجو باسحلا عيرس ىلاعت هن 1 ىنعم ف 11 «ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛هباةعو هيأوأ ريداةمو هلامعأ ريداقم فلكم لك بلق قى ةيزرورض امولع قلخي هنأ ىلا امإ عججرت

 « فلكم لك نذأ ىف امس قلخي هنأ ىلإ وأ ؛ باوثلا نم هقح رهام فلكه لك ىلإ لصوي هنأ ىلإ وأ .

 باقعلاوباوثلا ريداقم ىلع الاد اتوص فاكملك نذأ ىف قاخي هنأ ىلإ وأ  ميدقلا مالكلا هب عمسي

 ةردق تناكاملو « أيش قلخي ىلاعت هنأ ىلا ابساحم ىلاعت هنوك لصاح عجريف ةعبرألا هوجولا ىلعو

 ةلال الأوهام ال قبس ىلع هثادحاو هقيلح فقوتي الو. تاكا عيمجب ةقاعتم ىلاعت هللا

 اذهو .رصبلا ةحل نملقأ ىف قلخلا عيمج قلخي نأ ىلع ارداق ناك مرجال . نأش نع نأش هلغشي الو

 ىنعم نأ : اهناثو . ةقان بلح ردق ىف قلخلا بساحي ىلاعت هللا نأ ربا ىف درو كلذلاو . رهاظ مالك

 ىف ىلاعت هنال كلذو . محل ةباجالاو هدابع ءاعدل لوبقلا عيرس هنأ «باسحلا عيرس » ىلاعت هنوك

 لك طعيف ةرخآلاو ايندلا رومأ نم ةفلتخم ءايشأ مبنم دحاو لك. نولئاسلاهلأسي دحاولا تقولا

 لاطل نيقولخملا نم دحاو عم رم آلا ناكولو . كلذ نم ءىث هيلع هبتشي نأ ريغ نم واطفال ١

 تالاؤس ةلمحي ملاع وه ىأ « باسحلا عيرس» هنأ ىلاعت هلل لعأف ”اباشملاةليضتاوا 1

 نما ناو أملا ءاعدلا ىدم اذ .ءكووو ةراكلا الو همم ل جاتحيال ىلاعت هنال . نيائاسلا

 «باسحلا عيرس» ىلاعت هل 82 لوقلا اذه ىف مالكلا لصاحو ل 06 نأش هلغشال

 ملعلا هل لصحيأ بس ايام إ بساحلا نأه.ف زاجل اهجوو ٠ مهلاعأ و قلخلا لاوحأ عيمجباملاعىلاعت هلل

 هللا ةيساح نأ : الاثر . تيس ىلع كلل مس ١ قلطأتل ؛ىلعلا لوصحل ببس بأ اسملاف هش كلذب

 وهام لكو ( عقاول نيدلا ناو « قداصل كد نا) لجو زع لاق ا ةلاحمال ةينأ ىبعمب ةعيلرس

 «ه رخف  االد»



 ةيآلا «باسحلا عيرس هللاو» ىلاعت هلوق ا

 ا0 7 ليلقتلاو ريقحتلا: زب ئرم (اوبسكا اذ. _ثييصن مه) : هلوق (ل والا لاؤسااإ)

 97 هيل دازرملا

 ىف «نم» هلوقف. مولمعو مهسك ببسي ةرخآلا نمو ايندلا نم بيصن ملل : دارملا : باوجلا
 ضيعبتلا ال  ةياغلا ءادتبال (اويسك امت) هلوق

 ؟ لمعلا ىلع ءازجلا نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له 4( ىناثلا لاؤسلا

 لالا قافحتسالا تييحالل نع را كلو معن :تايازوجلا

 ؟ بسكلا ام( ثلاثا لاؤسلا)

 نوكي نأ طريب ؛ هننتكمو هبسك نوكف . هلمعيءرملا هلاتيام لع قلطي بسكلا : تاوجلا

 ريثك هنأو « نالفبسك انا : حابرألا ىف لاقي هجولا اذه ىلعو ؛ ةرضم عفد وأ ةعفنم رج كلذ

 بسكلا نأ نم انباخصأ هلوقي ىذلا امأف . حبرلا الا ديربال هنآل ٠ بسكلا ليلق وأ بسكلا

 مالكلا ىف ةميدقلا بتكلا ىف روك ذم وهف قاخلاو ربجلا نيب ةطساو

 لئاسم هيفف 4« باسحلا عيرس هللاو) ىلاعت هلوق امأ

 ةعرسو اعرس عرسي عرس : تيكسلا نبا لاق « ةعرسلا نم لعاف «عيرس» (ىلوألا ةلأسملا)

 بسح بسح : لاقي « دعلا ةغللا ىف باسملا ىنعمو ؛ ةبساحلاطردصم «باسحلاو» عيرس وهف

 الا ل5 هما قام كلطا وا تيكسلا ناوةعلا ورك ذأ دعاّذإ انسحإو ةسحو انا

 ةغالا ف باسحلا : جاجزلا لاقو ؛ ءىثلاب دادتعالا باستحالاو : هرخافمو هرث آم نم دعيام وهو

 هيفام هب ملعي هنأل اباسح تالماعملا ىف باسحلا ىمسف ؛ كافك ىأ اذك كبسح : مهلوق نم ذوخأم

 ناصقتالو رادقملا ىلع ةدايز هيف سيلو ةيافك

 : اهدحأ ٠ هوجو ىلع هقلخل ًابساح ىلاعت هللا نوك ىنعم ىف سانلا فلتخا 4(ةيناثلا ةلأسملا)

 مهبولق ىف ةيرورضلا مولعلا قلخي ىلاعت هلأ مهيلعو مهلام مهملعي ىلاعت هنأ باسحلا ىنعم نأ

 زاجملا اذه هجوو : اولاق «باقعلاو باوثلا نم مهام ريداقمب و ؛ امتايفيكو اهتاينكو مهلاءعأ ريداقمب

 مالعالا اذه ىلع باسحلا مسا قالطاف . هيلعو هلامب ناسنالا لع لوصحل ببس باسحلا نأ

 هنا : لاق هنأ سابع نبا نع لقنو ؛ روهشم زاجب اذهو , ببسملا ىلع ببسلا مسال اقالطا نوكي

 ؛ مهتائيس اهيف « مهبناميأب ميبتك نوطعيو ىلاعت هللا ىدب نيب نوفقي لب ٠ قلخلا ىلع باسحال

 مكتاتسح هذه : لاقيو مهتانسح نوطعي مث « اهنع تزواجت دق مكتائيس هذه : محل لاقيف

 مكلا اهتفعض لق



 ةرقلا كلتو ( نيعأ ةرق ا 5 ١ رسل . قاد لماش

 اها . ةيدوبعلا لع نيرظاوم نيامؤم نيعيطم مهجاوزأو مدالإلا ارداف 307

 : نبدا“ نمو (قالاالا ؟ىف ةلفاعلا ببلط 2 1 قرر ايندلا ىف ةنسلا ا 00

 ةيآلا ىف تحبلا ًاشنم“ نأ ماو« ةنجلا ةرخآلا ىفو « ىلاعت هللا باتك مهف ايندلا ىف ةنسحلا ٠

 « تاتسحلا لكل الواثتم" كلذ ناكل ةن1لا *ةرخالا" قوة: اندلا ىف انآ: لق ءاذإ |

 لإ لوانتي الف تايثالا لح منك ن اذهو (ةنسح هكدا ف يح انندلا ىف انتآ ) لاق هنكلو

 هآر ام ىلع ظفللا لمح مهنم دحاو لكف نيرسفملا نم نومدقتملا فاتخا كلذإف ؛ ةدحاو ةنسح

 ةن.ملا عاونأ ندحأ

 هلاواتم .كلذ *ناكل # ةرخآلا قاةتسلاو انذلا قو لااا لش ىلهنأ ليلا لك

 ؟ءاريكمتلا ليس: لع نااذو كلذ كرت ملف ماسقالا لكل

 : لوقي نأ ىعادلل سيل هنأ مدقت اهف انيب انأ هللادنع ملعااو عضوملا اذه ىف هنظأ ىذلا :تلق

 اقفاومو ء ىلةحلصم اذكو اذك ناك نا مبللا : لوقي نأ بحب لب ء اذكو اذك ىنطعأ مبللا

 كلذ ناكل . ةرخآلاو ايندلا ىف ةنسحلا ىنطعأ مبللا : لاق ولف ؛ كلذ ىنطءاف ؛ كردقو كئاضقل

 . هن ليندلا: ىف ىلظعأ :«لاقق روكا ليس لع 5 حاملار] . تاج يع هنا انس 0

 هكج و فاضرو هزدقوهءابضفل ةقفاوم ركب ل[ وحلا عة 2 ةي

 نيقيلا لوصأ ىلع ةظفاحلاو بدألا ةياعر ىلا برقأ كلذ ناكف . هتيكحو

 : لئاسم هيفف (اوبسك ام بيصن مل كئلوأ )) ىلاعت هلوق امأ

 طق ىناثلا قيرفلا ىلا ةراشإهنأ : امهدحأ : نالوقديف (كئلوأ) ىلاعت هلوق (ىلوألا ةلأسملا»

 هل امو) لاق ثيح لوألا قيرفلا مح ركذ ىلاعت هنأ هيلع ليلدلاو «ةرخآلاو ايندلا اولأس نيذلا

 (قالخ نم ةرخآلا ىف

 ؛هاونام ردق ىلع هلمع نم بيصن ءالؤه نم لكل ىأ : نيقيرفلا ىلا عجار هنأ : ىناثلا لوقلاو

 دارا 3 وكت وأ اه: زا كلاؤا كاد واوقكا هه كاذق اننا وألا اهانلا جحو ثحبلا زكينأ َنِف

 هثرح ىف هل دزن ةرخآلا ثرح دب رب ناك نم) لاق 5ك هايند ىف هلثه بيصن ىطعأ ايندلل لمع ْنِمبنا

 ا (ةبيصن' قم ةريخآلا ىناهلامو)ا ممكن ايدلا فزت دءار تاك ل

 تالا هسه اوبك ا دبش مل) ىلاعت هلوق امأ



 يملا : نانئاف .ةندلا امأو , ةلضافلا/قالخاللاب ةيلمملا 3 « للاب ةيرظنلا ةوقلا ليكن
 ماسقألا هذه لك لوانتي (ايندلا ىف انتآ) هلوقف . هاجلاو «لاملا : نانثاف ةيجراخلا امأو : لامجاو

 ةلضافلا قالخاللاو :ايندلا نم ناك« نارقاألا ىلع هب عفرتلاوايندلا ىف هب نيزتلل داري ناك اذإ ملعاا ناف

 ثعبلاب نمل نم لكو ؛ ايندلا نم تناك« املا صم طبضو ايندلا ف ةسايرأل دارت تناكاذإ
 اذه قح ىف ىلاعت لاق مث ءايندلا لجأل الإ ةينامسج الو ةيناحورال ةليضف بلطإال هناف « داعملاو

 هلوق ةبآلا هذه ريظنو ؛ ةرخآلا يعن ىف بيصن هل سيل ىأ (قالخ نم ةرخآلا ىف هلامو) قيرفلا
 ىف هل امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديرب ناك نمو هثرح ىف هل دزن ةرخآلا ثرح ديرب ناك نم) ىلاعت

 ؟المأ هل بيجأ له ايندلا ىفهبلط ىذلا نأ ةيآلا هذه ىف ركذي مل ىلاعت هنا مث (بيصن نم ةرخآلا

 ةادطيف هناا باج نايسنالا كولا ناآل , ةياجالل لمأب سيل ناسنالا اذه لثم نا : مبضعب لاق

 ًافلكم مادام هناف بحي مل نإو هنكل؛ ةما رولا احد لاحت هنأ الو ناك :ل الإ تبثت الف حدم

 نورخاآ لاقو (اهقزر هللا ىلع الإ ضرآلا ىف ةباد نمامو) لاقام ىلع هقزر هيطعي ىلأعت هللاف ايح

 اجاردتساو ًاركم نوكت دق ةياجالا كلت نكل . اباجم نوكي دق ناسنالا اذه لثم نا

 ((رانلاباذع انقو ةنسس>ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلاىف انثآ انبر لوقي نممهنمور) ىلاعت هلوق امأ

 ةيافكلاو « نماألاو : ةحصلا نع ةرابع ايندلا ىفةنسحلا نأ : اهدحأ : اهوجوهيف اوركذ نورسفملاف

 ىف ةعسلاو بصخلا ىلاعت هللا ىمس دقو : ءادعالا ىلع ةرصنلاو . ةحلاصلا ةجوزلاو ؛ حلاصاا دلولاو

 انب نوصبرت له لق) هلوق ىف لبقو (مهؤت ةنحكبصت نا) لاقف «ةنسع»:ههشأ امو « قزرلا

 لاق ااوتلاوإ وغلا لبق هرج الا ق ةنسيجلا امأ / ل ودل كار ةريصتلا ظل ءاميكأ (نينسللا ىدحاالا

 ةعماج ةيلك(ةنسح ةرخالا ىنو ةنسح ايندلا ىف انثآ انبر) هلوقف ةلمجابو . باقعلا نم صالخلاو

 ميللا» اقف . انل 1 7 اولاق مهنأ تباثنع ةملس نب دان> ىور ؛ ةرخآلاو ايندلا بلاطم عيمج

 : لاق اندز :؛ اولاق اهداعأف اندز : اولاق 4 | كانعرات ى0 7 ةزدالا ىو ةيحب اننلا ا

 انا ل دلل رابإ داق سنأ اتادص دعلو : ةرخآلاو انذلا ريح ملا تلأس دق ؟ نوديرتا»

 ايندلا ىفةنسحلاب دارا نأ: ايات وهات ىفوم مقر : 15 اطل دلال ذافةرخالاوانندلا

 ؛ هللأ يد تالا م ظعتلاو ؛ةمادلا ةذالا ةرخآلا ىف ةنسلاو « ةعاطلاو نامي الا وهون عفانلا لمعلا

 ىف انآ انب رد هئاعد ىلا هبراعد الج 55 نعكاحضلاىوروءهتيؤربو هتحم وءهب سنالابو

 ايلا انقر لعأ ام : مالسلاوةالصلاهيلع ىنلا لاف «رانلا ب اذعانقوةنسح ةرخ آل !قرامتدلا

 ايندلا ىف انتا انبر» لاق هنا هللا لوسر اب لب : ةباحصلا ضعب لاقف ءايندلا سأ نم ًائيش هللا لأس



 تاق الأ كل ساو لإ كالا مالا يع ا 5 ةرخآلا ى
 دما ناقل لوسرتةل امدق لاق/عرانلا ادلع اكوا ةلدخ ةرحألا ىو ةنسحل انذلا لاق !ان)+

 شودشل ؛ ةدحاوةرعش تبنم ىلع وأ « ندبلاف دحاو قرع ىلع ملألا طلس ول هناحبس هنأ ملعاو

 اذ" نف ؛ هركذب لاغتشالا نعو « ىلاعت هللا ةعاط نع امورح هببسب راضو ؛ ناسنالا "لع رهاللا

 ىلع ءاعدلا ىف راصتقالا نأ تبثف ؛ هايقعو هالوأ ىف ىلاعت هللا ةمحر دادمإ نع ىنغتسي ىذلا

 ثلاثلا مسقلا اذهلمهأو ' نيل واهلا نيمسقلا ركذ ثيح هيلا ةراشإةبآلا قو 8 زئاج ريغ ةرخآلا بلط ,

 بلط ىلع ءاعدلا ف نورصتقي مهنأ مهنع هللا يح نيذلا نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نولؤه»اوناك نكيرسللا نأ نابع ن] نع لوول راذعلا مه : موق لاقف ؟ مه نم ايندلا

 كلذو ؛ ةرفاملاوةبوتلا نوبلطياوناكامو . ءامإو اديبعو امنغو ارقبو البإ انقزرا مبالا : اوفقو اذإ

 / انطعأو . رطملا انقسا : فتولوقي اوناك سنأ نعو « داعملاو تعبلل نيركتم اوناك ممل

 1 ةزرخألا'ق هل اقذلخ القلة ارفلا 1ذنه 8ك "ناك نم "نأ لاعن هنا راف 0 رفظلا انو

 31 هنأ هللا همحر قاقدلا ىلع َْك خيشلا نع لقن . باوثو ميعنو ةمارك نم اهذ هل بيصنال

 كرك ًانلالط كاننلا قادتا مكقزر ام وأ ؛ ءاملانم اننا : نولوةي مث نوثيغتسي رانلا لهأ

 نونوكيدقءالؤه :نورخآ لاقو ؛ ةرخآلاو ايندلا ىف اودضتقا مهتاوهش مهتبلغ اسلف . بورشملاو

 ثيح بونذلا ةلمج نم اذه ماوس نوكيو . مارخآل ال . مهايندل هللا نولأسي مهنكلو نينمؤم
 نع نيضرعم ؛ ىنافلا اهضرعو ايندلا ماطح : دهاشملا فرشأو , فقاوملا مظعأ ىف ىلاعت هللا اولأس

 ناك ناو ؛ ةرخآلا ىف هل قالخال هنا : كلذ لعف نمل لاقي دقو ؛ ةرخآلا ىف مئادلا ميعنلا لاوس

 قالخال كشلارأ اليلقانمت مهاميأو هللا لهحل نورتشي نذلا نإ) هلوق ْق ىور 7 ا لعافلا :

 نا» ؛ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور ؛ ةرجاف نيميب الام ذخأ نمد انلار اهنأ (ةرحالااق مل

 ىف هل قالخ ال هنأ : اهدحأ :هوجو ىلع كلذ ىنعم مث « 1 + قالخال ماو ةأب نيدلا اذه ديوي هللا

 قالخ ال + كلاثاا. هدعاهتلا رفعي نأ.إلا ةركألا ى هل قالخال : قالا و ٠ اطير نآنالإ

 قالخك ةرجافنيمس الام دخأ نا قالخال كلذكلاو ءاةنارخال هللا لآ نم قولخك

 ملعأ هللاو كلذ نع عروت نم

 هنال مالكلا نم ءانتآ» لوعفم فذح (ايندلا ىف اننآ انبر) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 :نانثاف ةيناحورلا امأ ؛ ةيجراخو . ةيندب و : ةيناحور : ثالث تاداعساا بتارم نأ ملعاو . مولعملاك



 ةيآلا «ايندلا ىف انتا اناا نماثلا نفد ىلاعت هلوق 01

 ,....قواح نم ةرخآلا هلم و ايدل ا فاتر لوفي نم سأنا نك
 رو ن١ -

 2 باص اس اع سل مالا 0 را

 بتاَذع 0 هنسود ةرخآلا قو ييودف اندلا ْى انثآ 0 0 نه ميو

 2 ه- ها

 292000 نات عيرس هللاو | وسك ام ل مآ مك كنلوأ 10 ٠١ راثلا

 نم مهنمو قالخ نم ةرخآلا ىف ةهلامو انذلا قف انا) اير لقي نه ساد نف )) ىلاعت هلوق

 ا مل كيلوا ١) لاذع انقر ةسح ةرحألا قو ةنسج اندلا قانا انر لوك

 «باسحلا ل هللاو

 : لئاسم ةيآلا ُّق

 ءركدلاب اهدعب رمأ مث . جحلا كسانم ليصفت الوأ نيب ىلاعت هللا نأ ملعا (ىلوالا ةلأسملا)

 نأ نيب مث * (؟اده 06و داو محا ركقملا دنع هللا اورك ذاق تافرع نم متضفأ اذاف) لاقف

 3 7 ركذك هللا او 2 00 رصتقب ل آو: 2 اا نانا

 (ايندلا ف 1 اير لوقي نمد سانا أ لاقف ءاعدلا ةيفيك رك ذلا كلذ دعت سس 6 "0

 دعب مث .اهتالظ ةلازاو سفنلا رسكل ةدابعلا محدقت نم دب ال هناف « بيترتلا اذه نسحأ امو

 ركذلا كلذ داعب مل ؛ هلالج رون لتو بلقلا ربونتل ىلاعت هللا ركذب لاغتشالا نم دب ال ةدابعلا

 هيلع مهأرنا نع 0 مك نا و ناكاذإ لمي اما ءاعدلا ناف 03 ءاعدلا 1 لجرلا لعتش

 (نيحلاصلاب ىنقحلأو كح ىل بهبر) لاقمث (نيدهم وهف ىنقلخ ىذلا) لاقف . ركذلا مدق هنأ مالسلا

 ءاعدلا ىلع ركذلا مدقف

 ممؤاعدنوكينأ : امهد>أ : ناقيرفهللا نوعدي نيذلا نأ ىلاعت هللا نيب : لوقف اذه تفرع اذإ

 ملتح و را بلطىلع ًاروصقم هؤاعد 3 نم وهو . ثلاث مسق ل كعلا د ف 0

 قاخ ناسنالا نأ كلذ 2 عاورسم ريغ هنأ ىلع نر را 9 ال وأ عو رشد وه له مسقلا ألو نأ

 0000 5 لل دعا نإ كل لاواإلاو . هر الا قاقع ال و ايانلا مالي هل ةقاط ال افيعض اجاتح

 هدوعل 0 اع 6-0 5 هيلع هللأ للص ىنأا 0 1 نع ه نريسفت ق لافقأااىور ل ا ل وأ

 ا ىبقاعت تاك ام مهللا : لوقأ تنك : لاق اذه ىلق هب هللا وعدت تنك ام: لاف 1
 اديس 32 “



 م هي ملا ع كلظأف ةييأ لآ عجرب 5 لفطلا نأ : اييداسو لرظا

 7 هداذك رابعا 4-2 00 5 1 5 تشب ناكمث 0 ا ىذ 1

 1 5 هلق دارلا نه اذه 6 كلاش نم لوألا ديحوتلا ىف ةغلابملا لب ,ةينادولاب كابا

 نوركذي اوناك مهنأ ازنيضع .انياير كاس ل ركذ ىف متأ | وكف :٠ « ميظعتلاب هلا 0 7

 ل مثءابآ نأ (ناعت هللأ مهفرعف ٠ هللا دنع ءاعدلا ةباجإ ىلإ مركذب | داسروتنا ميا

 لدب اولعج 0 ميكرش ببسب ةربتعم ريغ تراص ةنسملا مهلاسفأ ذإ ةجردلا هذه

 ىف معنلا رتاوت ىلإ ةليسو كلذ نوكيل ٠ هيلع ءانثلا ريثكتو هئامنو هللا ءالآ ديدعت كلذ 1

 ناكنم» لاقف . مهئابآب اوفلحي نأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبن دقو ؛ لبقتسم ا نامز 0

 ىلاعت هللا ريظعت 0-1 , هللابو هلل وه امتاف هللا ىو [6 ناك اذإ «تهصنل وأ هللا, فلحملف افلاح

 اذإ هلل بضغت نأ وه : ةيآلا هديه نيسفت ىف لاف هنأ نابع نبأ ًازع در اينما رطل 00

 أ الأ ةلمتج اعنناك نإ و هوج ولا ذه نإ معاو . ءوسب ىذ نإ كدلارإ كيمع ني ديك 000

 نارك نادبعلا لع بح هاو د>او 0 1 هوجولا يما نيءعتملا وه لى هجولا

 هاوس نمع عاطقنالا ماد « هتامبه بلط ىف هيلا عوجرلا مئاد : هل يظعتلا مئاد . هبرل ركذلا ماد

 نيمرك "ألا مرك أ اي ةفصلا هذبب انلعجا مبللا

 : ناتلأسم هيفف (« اركذ دشأ وأ ) ىلاعت هلوق امأ

 : ليقو ارج هعضوم نوكيف . فاكلا : لبق (دشأ) ىف بارعالا لماع ( لوألا 3

 لكأ هن رك داو مكءابآ جركذ لثم هللا |ةاكذا : يديتلاو كايصن ةطض و نوكشلا |

 517 نمار

 تناك مهئابآ رخافمنال كلذو . اركذ دشأ لب : هانعم (اركذ دشأ وأ) هلوق < ةيناثلا ةلأسملا

 تافص ركذب رهلاغتشا نوكي نأ بجبف .ةضانتم يغ ىف لجو رع هلل لاك تافاص اء

 ةعالا رادع و..: هللا همحر لافقلا لاق ؛ مهئابآ رخال مهلا ذتشا نْم دشأ ىلاعت هللا قس ىف لاك

 :كيكشتلا هب ديريال ؛ هنم ع رسأ وأ رش ىلا اذه لعفأ : هريغل لجرلا لوقي : فورعم اذه لثم ىف

 هلم برقأ وظامإ لإ كراإلا نع لقلا ب +



 1 ةبآلا «كءابآ كرك ذك » ىلاعت هلوق ١ هه

 ْ الاريكنا هذهالا صوصخم ركذ ال جحلا نم غارفلا دعب نآل ء ارخآو الوأ هتقو ىف مهفالتخا

 ؛ ءابآلا لاوحأب رخافتلا ركذ نم جحلا دعب هوداتعا امع مولا ليوحت دارملا لب : لاق نم مهنمو

 هناكف ؛ ةميمذلا ةقيرطلا هذه نع اولدعيل اونوكي مل ةبآلا هذه لازئاب كلذ نع هني مل ول ىلاعت هنآل

 .ءانالأاك# 1137011015 ل6 !ورفوك ماللحو جحلا تابجاو نم متغرفو متيضق اذاف : لاق ىلاعت

 كلذو« رافغتسالاو ءاعدلا ىلع لابقالا بجوي جحلا نم غارفلا نأ هنم دارا لب : لاق نه مهنمو

 هب قي . جحلا رفس ىف قاشملا مازتلاو , لاومآلا قافناو نطولاو لهألا ةقرافم لمحت ند نآل

 اذهىلعو ؛ىلاعت هتلاىلإ عاطقنالاو رافغتسالاةرثكو عرضتااو ءاعدلا ىلع لبقي نأ هنم غارفلا دعب

 نم دوصقملانأ وهو : سماخ هجو هيفو ؛ ةريثكلا تاوعدلاب ةالصلا نم غارفلا دعب ةنسلا ترج

 ؛ تاذلاب ًادوصقم سيل مزعلا اذه مث . ةعيبطلاو سفنلا راثآ وحوسفنلا رهق : ةدابعلا هذه. لاغتشالا

 :ريدقتااو ؛ هللا لالج رون هيف لجتي ىتح حورلا حولنع ةلطابلا شوةنا'لوزت نأ هنم دوصقملا لب

 عب ا اك اللا يك نع ىذا مطمأو.٠ ةيرشبلا راثآ متل 0 مككسانم متيضق اذاف

 ننس نم قحلا نود ام ةلازا لوآلاو « تايثا ىناثلاو « فن لوالاف « هللا ركذب باقلا ريونتب كلذ

 رابجلا كل ا ركذب بلقلا ةرانتسا ىتاثااو ءراثآلا

 003 فلا وهم لزق رهو : اهدحأ : هوجو هيفف ( 5ءابآ ىركذك ل ىلاعت هلوق اهأ

 مهلئاضفو مهقانم ركذ ىف مهئابآ ىلع ءانثلا ىف نوغلاب, حلا نم غارفلا دعب اوناكماوقلا نأ انركذ

 نورفوتت متذك 5. هللا ركذ ىلع اورفوت ىنعي (مءابآ كرك ذك هللا اوركذاف) ىلاعتو هناحبس هللا لاَقف

 ىلع ءانثلا ىف كدهج متلذب ام« هئاعنو هنال 7 حرشو هللا ىلع ءانثلا ىفكدهج اولذباو «ءابآلا 1

 ايذك ناكناءابآلا رخافم ركذ ناف ؛ ءابالا ىلع ءانثلا نم لقعلا ىلا برقأو ىلوأ اذه نآل ؛ مكئابآ

 ربكلاو بجعاا بجوي كلذف اقدص ناكناو ؛ ةرخآلا ىف ةيوقعلاو ايندلا ىف ةءاندلا بج وبكلذف

 ملاغتشا نم ىلوأ هللا ركذب مكلاغتشا نأ كيف قت اكلملا تايمآن م كلذ لكو ؛ رورغلا هلك و

 اوركذا : عييرلاو كاحضلالاق : اهيناثو . ىواستلا نم لقأ الف ةيولوألا لصحت مل ناف , كئابآ رخافمب

 اولاق (رحلا مكيقتليبارس) هلوقك , تاههآألا نع ءابآلا ركذب تك او . متاهمأو مءابأ كركذك هلل

 يك هللا ركذ ىلع نيبظاوم اونوك ىأ . همأ همأ ٠ هبأ هيأ مالكلا حصفي ام لوأ ىصلا لوق وهو

 ءابآلا ركذ ىرج : للسم وبأ لاق:: اهثلاثو . همأو هبيأ ركذ ىلع ابظاو» هرغص ىف ىصلا نوكي

 هللا ركذ نعلفغيالنأ بحيكإذكف « هيبأ ركذ ىسني ال م لجرلا نأ ىندملاو ء ركذلا ماودل الثم

 هل وك ءابآلاب ةلهاظا فاهماسقأ زثك !١ ناك ثرغلا نأ : ةيآلا'هذه"ىف ئراننالا نبا لاق : ايعِئاَرو



 ظ 0 0 0 ا 2011 20
 (ىثأو ركذ نم مانقلخ انإ سانلا اهمأ اي) الت مل هن ب نيح قش رجا ىلا هلا لل 0 ا 3
 ناك . جحلا نم مهغارف دعب ىنمب برعلا نأ ىدسلا نعإو «مكلو ىل هللا رفتتسا وانه لاا ل

 العا اها ثم, ىطعأف لإ ملا نيتك ١ نبال مظع ؛ةنفجلا ميظع ناكىبأ نا مهللا : لوقي مدحأا 7

 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 قلع اذإو . غارفلاومامتالاهبدارملاف « سفنلا لءفب قاع اذإ ءاضقلا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملاا)

 اذاق ٠ نيموي ىف تاومس عبس نهاضقف) ىلاعت هلوق لوآلا ريظن « مازلالا هب دارملاف ريغلا لعف ىلع 75

 ةموصخلا لصفدنع ىاحل اىلاقيو «اوضقاف كتاف امو» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو (ةالصلا تيضق 1
 كلذ ًاضيأ دارملاف ؛ مالعالا ىف لمعتسا اذإو (كبر ىضقو) ىلاعت هلوآ ىناثا ريظنو . امهنيب ىضق 1

 انملعأ ىنعي (باتنكلا ىفليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو) هلوقك ظ

 اصوصخ ؛هعيمجنمغارفااالإ لمتحال (مككسانم متيضق !ذاف) ىلاعت هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ

 كسانملادنعهللا اوركذا : دارملا نوكي نأ لمتحي : مهضعب لاقو . لبق نم مدقت دق هنم ريثك ركذو

 ىعسلاو فاوطلاو : مارحلا رعشملاو تافرعب ءاعدلا نم هب اورمأ ام ركذلا اذه نم دارملا نوكيو

 ةفرعب فقو فطف تججح اذإ : لئاقلا لوقك (هللا اوركذاف ككسانم متيضق اذاف) هلوق نوكيو.

 متيضق اذاف) هلوق نأ اني انا فيعض لوقلا اذهو . هيف لوخدلا لب جحلا نم غارفلا هب ىنعي الو

 فقف تججح اذإ : لئاقلا لوقل قرافم اذهو . لكلا نم مامتالاو غارفلاب رعشم (مككسانم

 نوكي نأ زوحي الف ةبآلا هذه امأو : غارفلا ال جحلا ىف لوخدلا كانه هدارم نال : تافرعب

 جحلا نم غارفلا الإ اهنم.دارملا

 متيضق اذإ ىأ ؛كسنلا ةلزنم ردصملا وه ىذلا كسنم عمج «كسانملا» (ةثلاثلا ةلأسملا) ظ

 : ريدقتلا ناك« ةدابعلا عضوم 7 ىذإا كسنم عمج اهتلعج ناو. 3 قال مترمأ لا مكتادابع

 فاضملا فذح باب نم نوكيف . ككسانم لامعأ متيضق اذاف

 هب ىلاعت هللا رمأ ام انهه كسانملا نم دارملا : نيرسفملا ضعب لاق : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ءامدلا ةَقاز| وه كسانملا ءاضق نأ كفاح نع ٠١ كاداسلا نم حلا ىف لانلا

 اذه بجوي كسانملا نم غارفلا نأ ىلع لدي (هللا اوركذاف) هلوق ىف ءافلا 4 ةعبارلا ةلأسملا))

 مهنمو: ةحيبذلا لع ركذلا ىلع هلمحنم مهنف ؟ وه ركذ ىأ ركذلا اذه نأ ىف اوفلتخا اذبلف ؛ ركذلا

 بس> ىلع ؛ قيرشتلا مايأو رحناا موي ىف ةالصلا دعب تاريبكتلا وه ىذلا ركذلا ىلع هلمح نم

 «ةد- رفد 52



 هيآلا' كارول «هللا اوركذاف مككسانم من ”رضق اذاذ» ىلاعت قلعت ةلوق ١

 ه2 8 هو ا ال

 | ركذ دش علم مكركذك هنا اوركذاَت مكسات م ةيضق اذ

 «ةرم نيعبس ةليللاو مويلا ىف هللا رفغتسال ىناو ىلق ىلع ناغيل هنا» مالسلاو ةالصلا هيلع
 « ميحرلا اذكو . ةغلابملا ذيفي اروفغ نأ تلع دق ( مبحر روفغ هللا نإ إل ىلاعت هلوق امأو

 ناتلأسم ةيآلا ىف مث

 رمأ .اىل ىلاعت هنال ؛ بئاتلا نم ةبوتلا لبقي ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه «ىلوألا ةلأسملا

 ىلاعتهنأ ىلع اعطق لدي اذبف :ةمحرلا ريثك نارفغلا ريثك هنأ, هسفن فصو مث . رافغتسالاب بنذملا

 همرك و هتمحر لبح كسمت ىذلا كلذ محريو « رفغتسملا كلذل رفغي

 دنع اهنا : نولئاق لاقف ةيآلا هذه ىف ةدوعوملا ةرفغملا ىف ملعلا لهأ فاتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 فالتخالا اذهو . ىنم ىلا عما نم عفدلا دنع اهنا : نورخآ لاقو « عمجلا ىلا تافرع نم عفدلا

 دك أبو : هللا همحر لافقلا لاق ؟ لمحب نيرمألاىأ ىلع (اوضيفأ مث) هلوق نأ انركذام ىلع عرفم

 موي ةيثع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ : لاق « رمع نبا نع عفان ىورامب ىناثلا لوقلا

 بهوو مكتسحم نم لبقف اذه كماقم ىف يلع علطي لجو رع هللا نأ سانلا اهيأاي» لاقف ةفرع

 تضفأ هللا لوسراب : هباكأ لاقف «هللا مسا ىلعاوضيفأ هدنعنم اهضوعتاعبتلاو ؛ كنسحل كئيسم

 تلأس ىنا»مالسلاوةالصلا هيلع لاقف « ارورسم احرف مويلا انب تضفأو  انيزح ابيك سمألاب انب

 هيلع لب رج ىتاتأ مويلا ناكابلف هب ىلع ىنأف تاعيتلا هكا[ ادب للدحي مل 012 لا لجو زع ىنر

 مهللا «ىدنع نماهضوع تنم تاعبتلا : كل لوقيو مالسلا كئرقي كبر نإ : لاقف مالسلا

 نيزك الا نوكأ ايات ةلخأ نم انلعجا

 (اركذ دش وأ مءابآ ىركذك هللا اوركذاف مكس انم متيضق اذاف إل ىلاعت هلوق

 لناس هن

 قيرشنلا مايأدعب مهتجح نم غارفلا دنع اوناكبرعلا نأ سابع نبا ىور «ىلوألا ةلأسملا)

 ةلصو ةساملاو ةحامسلا ىف هئابآ لئاضف مهتمدحأو لكركذيو « لبجلا نيبو ىنم دجسم نيب نوفي

 00 دحاو لكديريو : مالكلا نم روثنملاب نوملكتيو « راعشالا امف نودشانتيو ؛ محزلا

 مركذ نوكي نأ مهرمأ « مالسالاب مييلع هللا معنأ ايلف . هفلس رّثآمب عفرتلاو ةرهشلا لوصح لعفلا

 هللا ىلصص هللا لوسر فاط : لاق رمع نبا نع هريسفت ىف لافقلا ىورو . مهئابآل مركذك مهزل

 لاق مث ٠ هيلع ىنثأو هللا دمح م . هنجحمب نكرلا ملتسي . حيتفلا موي ىوصقلا هتلحار , ىلع سو هيلع



 ا ل ديس

 ْ ا دارت لا ىلإ ا نا د ذا

 نم) طظفل اناح 0 ما :

 لاقت هلوقأ فاما لاثب لع 1 «مثد 7 لادؤشلا كل ع لراللا لرتلاب ف ولئاقلا *: 5

 « نينمؤملا نم اذه عم ناك ىأ (اونمآ نيذلا نم ناكمث) هلوق ىلإ (ةبقر كف ةبقعلاام كاردأ امو) .
 «مثو ةملك ةدئاف ناف اذك سمأ كتيطعأ مث ؛ اذكو اذك مويلا كتيطعأ دق : هريغل لجرلا لوقيو

 هنع ريخلا كلذ نع هنع ريخلا اذه رخأتال , رخآلا نع نيربخلا دحأأ رخأت انبه

 ليج دعت الف ادج نابباشتس ناكملاو نامولاب تسكر ١١ نان ىاثلا لوقلاب نولتاتلا ةباسأ

 ناحل لبيس لع رحال يف المعتسم ان دحأ ف لمعتسملا لكفللا

 تافرعب نوفقاولا امإ (سانلا) نمدارملا نأ انرك ذ دقف (سانلا ضافأ ثيح نمإإل هلوق امأ

 دارملا نأ : ىرهزلا لوق وهو ثلاث لوق هيفو . امبعابتأو مالسلا امهيلع ليعمساو ميهاربا امإو

 ثيح نم اوضيفأ مث) ريبجنب ديعس ةءارقب جتحاو . مالساا هيلع مدآ : ةبآلا هذه ىف سانلاب

 كا يسال (سانلا) ارق هنأ ىوريو .. هيلا ديعام ئسل مدآ وه : لاقو (سانلا ضافأ :

 هوكرتت الف يدق عرش تافرع عم ةضافالا نأ : ىنعملاو ؛ ءايلا نع ةرسكتلاب

 نأ وهو « باقلاب ةبوتلا عم ناسللاب رافغتسالا هنم دارملاف (هللا اورفغتساو ل ىلاعت هلوق امأ

 كلذ ىف هضرغ نوكيو : دعب ايف رصقبال نأ ىلع مزعيو . هللا ةعاط ىف هنم ربصقت لك ىلع مدني
 رقتسمرضاحباقلاو الإ عفنيال نيتدابشلا ركذ نأ اك. ةلجاعلا هعفانملال ىلاعتهّلا تاضرم ليصحت

 برأ. رزللا :نلإ وهف بلقلاب ةوتلا لوصح ريغ نم ناسللابا رافختسالا امأو (امهانعما لع

 جاتحيال ذشيخ بنذي مل نم مهيف نراك اس رو . اقلطم رافختسالاب رمأ فيك : لبق ناف

 اانفعتسالا قل

 دق هنأ هسفن نم زوحب هنأ الا بنذي مل ناو ٠ بجاو رافغتسالاف ابنذم ناكنا هنأ : باوجلاو

 اًضْنَأ رافغتسالا هيلع .ثجو اكاروظحلا نك رازتخالاو ؟ تاجاولا ءادأ ىف ٌريَضَف هع رد

 اذبف ؛ تاعاطلا نم ءىث ىف لاخ ةتباا هنع ردصي مل هنأب عطق ناو «زوجلا لاخلا كلذل اكرادت

 الا ؛ رمعلا لكلامعأ ىف فيكف . دحاو لمع ىف عطقلا اذه هنبكب نيأ نف « رشبلا قَح ىف عنتمملاك

 اذهلو ؛ قلاخلا ةرضح قيلئالقولخلا ةعاطن ال كلذو ؛ .بجاو اًضِنأ رافغتسالافهناكمإ ريدقت نأ

 لاقاذهلو . ةبجلا هذه نم امزال رافغتس الا ناكف . كتدابع قح كاندعام كناحس:تالملا تلاق



 5 نا 7 ا 5 0 30 مالثلا مع ليعامس 1 5 5 دارا 00 ضانأ و 3

 : ؟فاغر سانلا رئاسك ةفرعب ةيلهاجلا ىف فقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىورو « تافرع

 نيذلا) ىلاعت 1 الا ىدتقي اسيئر ناكاذا زئاج دحاولا ىلع عما مسا عاقياو « سما

 3 عمجا م ..ا عاقيإو « نايفس ابأ ىنعي (كل اوعجج دق سانلا نإ ) دوعسم نب ميعن ىنعي (سانلا م مل لاق

 ا 7 ثلاث هجو ةيآلا ىفو (ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإ) هلوق هنمو ؛ روهشم زاجم مظعملا دحاولا ىلع

 . ةفرعنمةضافالا مداقت نع ةرابع (سانلا ضافأ ثيح نم) هلوق نوكي نأ وهو . هللا همحر لافقلا

 اذبهف . امبدق سانلا هلعف ام اذه :لاقي ا« ثدحم عدتبم وهف هاوس امو مدقلا رمآلا وه هنأو

 تاق نو اولا هلا هذا رم دارألا : لق نم بهذم ربرقت ف هوجولا ةلبج

 الأ ةفلذ ل1١ نع ةضانالا لالا هذه نم دارملا نأ : كاحضلا راسا وهو (ىاثلا لوقلا ١

 سانلاب دارملا (سانلا ضافأ ثيح ند) هلوقو ؛ رحنلاو ىمرلل سمشاا عولط لبق « رحنلا موي ىنم

 «سمشلا عولط لبق ةفادزملا نم ةضافالا مهتقيرط تناك هنأ كلذو ءامبعابتأو ليعامساو ميهاربإ

 نوضيفي اوناك ةفلدزملاب نيفقاو اوناكنيذلا برعلاو « مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا هب ءاجام ىلع
 لصحي ناكىذلا تقولا ىف ةفلدزملا نم مهتضافإ نوكت نأب مهرمأ ىلاعت هتلاف . سمشلا عولط دعب

 مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربا ةضافإ هيف

 "لاكيشا نيلوقلا نم دحاو لك لع نأ ملعاو

 (سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث) ىلاعت هلوق .نأ وبف ؛ لوألا لوقلا ىلع لاكشالا امأ

 اهناف «مث» ناكمل (تافرع نم متضفأ اذاف) هلوق هيلع لداد ريغ ةضافالا هذه نأ هرهاظ ىضتقي

 هلوق ىلع فوطعم هنأ عم « تافرع نم ةضافالا : ةيآلا هذه نم دارا ناكولو : بيترتلا بجوت

 ريدقت ريصي هنآلو . زئاج ريغ هنأو « هسفن ىلع ءىثلل افطع اذه ناك (تافرع نم متضفأ اذاف)

 زباج ريغ هنأو ٠ تافرع نم اوضيفأ مث , تافرع نم متضفأ اذاف : ةيآلا

 ىلوأاي نوقتاف : ريدقتلاو . اهلبقام ىلع ةمدقتم ةيآلا هذه : لاقي نأ زوحتال مل: ليق ناف

 يلع سيل ؛ ي->ر روفغ هللا نا هللا اورفغتساو ٠ سانا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث . بابلآلا

 حصي 0 اذه ىلعو . هللا اورك ذاف تافرع نم متضفأ اذاف . كبر نم الضف اوغتبت نأ حانج

 اهننعب كلت نوكي نأ ةضافالا هذه ىف

 ىناثا لوقلا لع مالكلا لمح نكمأ اذإ و ؛ همدع لصأللا نأ الإ المتحم ناكْناو اذه : انلق
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 ىلإ مجح كسانم ىف ا اص ينل ماو. ها عا لاق نم مهنم : ا ٍ

 هللا ةفرعم ىف هبادحلا عاونأ لكل ةلوانتم ةماع ىه لبال لاق نم مهنمو  مالسلا هيلع ميهاربأ ةنس

 هعئارشو هلسرو هبتكو هتكئالم ةفرعمو «ىلاعت 23020

5-1 

 0 مند "دي ا ا 1 :4 ١

 ل

 ؟ دوعي اذام ىلإ (هلبق نم) هلوق ىف ريمضلا (ثلاثلا لاؤسلا))

 َ اده نأ لبق نم منك ناو : ريدقتلاو «ىدهلا» ىلإ اعجار نوكي نأ لمت :"ناوحا

 ىذلا هباتكب ماده مكوك 3و يدعتلاو ؛ نارقلاا ل عجار هنا : مهضعب لاقو . نيلاضلا نم

 نيلاضلا نم مكيلع كلذ هلازنا لبق نم متنك ناو : هنيد ملاعم مكل نيب
 ناهجو هيف : هيلع هللا ةحر لافقلا لاقف «نيلاضلا نمل هلبق نم متنك ناو إل ىلاعت هلوق امأ

 وهو ؛نيلاضلا نم هلبق نم متنك دق : ىناثلاو . نيلاضلا الإ هلبق نم متنك امو : اههدحأ

 (نيبذاك-لا نم كنظن ناو) هلوقو (ظفاح اهيلع امل سفن لكنا) هلوقك

 «مبحر روفغ هللا نا هللا اورفغتساو سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث ىلاعت هلوق

 نورثك ًالافءاوفلتخا لوقلا اذهنولئاقلا مث ء تافرعنم ةضافالا هيدارملا : لوآلا : نالوق هيف

 ةفلدزملا نوزواجتيالا وناك مهنأكاذو « سما م واهئافاحوشيرقلم أ ةيآلا هذهنأىلإ اوبهذ مهنم

 وأتم فرقاولا نوكي نأ بجاود ؛ ميغ نما فرتتنا'مرثلا نأ ا: اهلا" : وجو نوصخلا) |

 مهنأ : اهثلاثو . هللا مرح لحن الف هللا لهأ نحت : نولوقيو سانلا ىلع نوءفرتي اوناك مهنأ : اهيناثو

 ناكصقتلا كلذمث ؛ مرحلاىف ًاصقن موب كلذ اكل . مرحلاال تافرعوه فقوملا نأ اودلسول اوناك

 مهل ًارمأ ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف . ةفلدزملا ىف الا نوفقيال سما ناكرمألا اذهطو « مهلا دوعي

 مالسااوةالصلا هيلعىنلا نأ ىورو « سانلارئاس هلعفت م اهنم اوضيفينأو « تافرع ىف اوفقي نأب

 مهكرتو سم | ىلع رمبهذ املف « تافرع ىلا ساناا جارخأب هردأ . جحلا ىف ًاريمأ ركب ابأ لعج امل

 تافرعملا هللا ردأب ىضمو مهلا تفالي لف . بهذت الف كموقو كئابآ ماقم اذهو نبأ ىلإ : هل اولاقف

 انا ضاق“ تلح ناز هلؤتفاوإي وأتلا اذه لعو ء ا فوقولاب نمانلا ناس "سأل

  فنأب نيلئاقلا نمو « تافرعب نوفقاو مهنيذلا سانلا راس ضافأ تيح نم مكتضافا نكمل نش



 ةيآلا وك اده 6 9 ىلاعت هلوق ١+

 امو) هلوق نايسنلا فالخ وه'اف . لوقلاب رك ذلا : ىناثلاو . نايسنلا دض وه رك ذ : امهدحأ

 كركذك هللا اوركذاف) هلوك وهف لوقلا وه ىذلا ركذلا امأو (هركذأ نأ ناطيبشلا الإ هيناسنأ

 : لوالاف . نييندملاب دراو زكذلا نأ تنثف (تادؤدعم مانأ ىقهللا اوركذاو ءاركذ دشأ وأ مءابآ

 :ابعبارو . ةيدوبعلا مامت لصح امهم ناف « باقلاب ركذلا ىلع : ىتاثلاو . ناسالاب ركذلا ىلع لومي

 0-00 كركذ طا ىتتا"4و 5 ذا ىنعي (مكاده اكهو ركذاو) هلوق ىنعم : ىرابنالا نبا لاق

 را هللا اوركذلا: مهل لبق هناك ركذذلا ةلع اوم زكذلا قاما دا رللا ن وكر نأ لمتح ؛ اهسمانخو

 و امأ اي) هلوق ل هلضاح عجريو ؛ ةياده دعب ةياده ىاده م. ركذ دعب ًاركذ هوركذا ىأ

 ةااشأ كذا, مارخلا رعشملا دنع ركذلا) رمأ ىلاغتأ هنأ + اهسداسو (اريثك اركذ هتنا' ورك ذا اَوَمآ

 ىلع ركنا فيقاوت نأ | عملا (مكاده مهوركذاو) هدعب لاق مث « ةعيرشلا فئاظوب مايقلا ىلإ

 نأ وهو . ةقيقحلا بتارم ىلإ تبرق اذه تفرع اذاف. ةعيرشلا فئاظول ةماقإ هيف مارا رعشملا

 ةلالعا راونا1ق اقردتسم“ ريض هاوس نه نع“ لب + مارخلا رعشملا نع' كللق عطقني

 مز كاتيا 5 نلا اذأه 'ناللاو" ء دك دلا“ اذنمل قحتتني ىاتلا اؤهت هناآلا ركب و ©" ةتبدمضو

 , هيلع ءانثلاب الغشمو . هل ارك اذ جورعلا ماقم ىفنوكت ةلاحلا هذه ىف كنوكب هيلإ ةفيرش

 دءصيف . جورعلا ماقم ىف نوكي ةلاملا هذه ىف دبعلا نآل . ىتاثلاب ىنتثو لوألاب أدب امنإو

 « لايخلا هنع ربعي الو .٠ لاقملا هحرشي ال فيرش ماقم اذهو . ىلعألا ىلإ ىلدآلا نم

 "ار اال ناساملا نود ءاوردلا ل11 نياطم اولا نم "قككلف:1:8 هللا" لاضت“ وأ ةارأ نمو

 0 01 الا ملا نافع و لاعب هيلا ءانسأ ركذ وه لواألاب دارملا نوكي نأ: امُياَسَو

 , ارك ذ ركشلا ىمسي نأ مصف رك ذلا ىلع اذه امنع عمار ل, فاين عطب لاهتشاإلا : اك

 بترملا رك ذلاو (ماده مك ) لاف , ةيادحلاب هقلع هنأ ركشا وه ىاثلا ركذلا نأ ىلع ليلدلاو

 قل راج ٠ /21نلكا7 رجلا دنع هلا ١ ىزألا اداقنز»"لاق ان ىلاعت هنأ 'اتشاثو :.ركسفلا الإ سيل ةمعنلا الع

 لاف ةهبشلا هذه ىلاعت هللا لازأف محلا ىنعي « ةدابعلا هذب-و ةعقبلا هذه. صتخم رك ذلا نأ نظي

 بجو اعإ زكذلا اذه نال . ناكم لك قو « لاح لك ىلع هورك ذ ذا ىنعي (؟ اده هو 0

 تلاع ركشلا كانك © 'ةكلطسإلا ريغ ةلطفانوتلا ةيادلا-“ ةتسل/ تناك نسل“ + ةتااده ع 2

 عما هنم دارملا (مارخلا رعشملا دنع هللا اورك 37 هلوق نأ : امعساتو . عطقنم ريغ ارهتسم نوكي

 حييستلاو ليلهتلا هنم دارملا (؟اده اك هورك ذاو) هلوق مث ؛ كانه ءامش 0

 ؟ (ماده ا لا :م دارملاام (قاثلا لاؤسلا |
7 



 لقي ملو (تاف رع نم متضفأ 0 هنأل 0 أ وهف ةفرعب فر
2 

 00 0 ىلاعت 5 ا هد 1 زاعش و , هي طاح ويغلب ىلع تنل 0 نالف ل 0

0 

 داو
5 
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 ١ وه مارحلا رعشملا : نولئاق لاقف اوفلتخا مث . جحلا ملاعم نم ملعم هنأل ؛ مارحلا رعت“ المزدافة 

 طيسبلا ف ىد>اولا هلاق اذكه : هدنع ءاعدلاوهب تيبملاوماقملاو ةالصلا نآلكلذب ىلاعت هلا اها

 ىف ءافلا نآل برقأ لوآلاو ةفلدزملا دح رخآ وهو ؛ حزق هنأ حصألا : فاشكلا بحاص لق

 ةضافالا بيقع ل صح مارالا رعشملا دنعركذلا نأ ىلعلدت (مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف) هلوق مقا

 ةفلدرملاب ةتوتيبلاب الإ كاذ امو « تافزرع نم

 دارملا : مهضعب لاقف : مارحلا رعمشملا دنع هب رومأملا ركذلا ىف اوفلتخا «ةعساتلا ةلأسملا ١

 (ىركذل ةالصلا مقأو) ىلاعت هتلالاقآ ركذ ىمستةالصلاو « كانه ءاشعلاو برغملا قتالص نيب عملا هنم ٠
 بحي كانهركذ الو « بوجولل وهو رمأ (مارحلا رعبشملا دنع هللا اوركذاف) هلوق نأ هيلع ليلدلاو:

 سابع نبا نعو ؛ لياهللاو ديمحتلاو حيبستلاب هللا ركذ هنم دارملا : اولاقف روبمجلا امأو ؛ اذه الإ

 نومانال ةليللا هذه |وكردأ اذإ سانلا كاك : لاقر : هلبللا هذه ىف سارا لإ 0

 الاس هيفف ( كاده اي هوركذاو) ىلاعت هلوق امأ

 (هوركذاو) ىرخأةرم لاق ملف 0 رعشملا دنع هللا اوركذا) لاق امل لوألا لاؤساا إل

 ؟ ريركدلا اذه: ىف ةدئافلا امو

 الأ هلوها» ةيساقال يفيق رن قايتسا ليسأ نآ ه1 نأ سبأ 0 ل
 ا 7 اا م (مكاده اكهو ركذاو) ايناث هلوقو «ركذلاب رمأ (هللا اوركذا)

 ئأرلا :بسح اهركذن+ ىلا !ءايمالاباال © ابن هركذل نأ انرمأورانل ارب ىلا تاغضلا و1

 اواعفاو ىأ (؟اده اك هوركذاو) ايناث لاق مث ء الوأ ركذلاب رمأ ىلاعت هنأ : اهيناثو : سايقلاو

 ركذلا اذهب كتر مأ امنا : لاق ىلاعت هن اكف . مالسالانيدل هللا ماده كر ؟نإ١ جزم مكانر 8

 لابتتت «ناضمر ريشا واكو ١ ! رييكتلا نم هب ممرمأ اع هينا, ةمعتلا اكلات: نراك 1 را

 هللا اوربكتل كل اهرخسكلذك ) ىحاضالا ىف لاقو (ك ادهام ىلع هللا اوربكتلو ةدعاا اولمكتلو)

 « ناسالاب ركذلاب رمأ (مارحلا رعشملا دنع هللا اورك ذاف) الوأ هلوق نأ :اهتلاثو (كادها» ىلع

 ناب ريض بنرعلا مالك ىاركذلا نأ هيرو. بلقلاب كك ذلاب رمأ (5 اده م هورك ذاو) ًايناث هلوقو
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 1 0 0 و
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 1 0 0 هيا نقر قا ككالو مركلا نع رخال

 0 سميشلا تعلط اذإ نوضيفي ةفلدزع نوفي نيدلاو سهلا بوكت"نأ لبق نص ةفرخن

 ' نولخديف ةقلدزم نم عفدتن امي سمشلاب ريبثاي قرش هأتعمو. ري امك لق قرم نولوَه هب و

 نم روغ' ىف اوراصو ةفلدزملا اوزواج مهنأ كلذو ؛ اهنم ضفخنملا وهو ء ضرألا نم روغ ىف

 ضيفي نأب هرمأو ؛ نيتعفدلا ىف موقللا ةفلاخمب مالسلاو ةالصلا هيلع ادم ىلاعت هللا ردأف ٠ ضرأللا
 0 ةلالدال ةيآلاو « سمشلا عولط لبق ةفلدزملا نم ضيفي نان سلفلا قل هقدر

 ماكحالا هذه ىلع تلد ةنسلا لب « كلذ ىلع

 كلذو « جحلا ىف بجاو ةفرعب لوصحلا نأ ىلع لدن ةيآلا نأ حيحصلا (ةسداسلا ةلأسملا))

 نم ةضافالاو «تافرع نم ةضافالا دنع مارحلا رعشملا دنع هللا رك ذ بوجو ىلع ةلاد ةبآلا نأ

 وهف فلكسلل ًارودقم ناكو هب الإ بجاولا مئيال امو . تافرع ىف لوصحلاب ةطورشدم تافرع

 نكي ملف هب تأب مل اذاف ؛ جملا ىف بجاو تافرع ىف لوصحلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ تبئف ؛ بجاو

 ةقرعب فوقولا تتروكي نأ ىضتقي اذهو « ةدهعلا نع 2 نأ بجوف؛ هب رومأملا حلا انآ

 ؛ هانرك ذ ام لصألا نأ الإ « تارومأملا ضعب كرت دنع لصح جحلا نأ بابلا ىفام ىصقأ ًاطرش

 اف هلال ل ةكلا) نأ لإ ء.انلخلا "نم يثك كفذو ( لئضفنم اللد, 'هنعأ لاكي اثنإاو

 ماق كلذ هتاف نإ هنأ الإ . بجاو ةفرعب فوقولا نأ نسحلا نع لقتو ؛ طرش فوقولا نأ
 الإ لصحب ال جحلا نأ ىلع اوقفتاو كلذ اوركنأ ءاهقفلا رئاسو . هماقم مرحلا عيمجت فوولا

 ةفرعل فوقولاب
 رعشملا دنع لوصحلا نأ لدي (مارحلا رعشملا دنع هللا اورك ذاف) هلوق 4ةعباسلا ةلأسملاإل

 ةمقلع نع ىورو « نونسف كانه فوقولا اماف . ةفرع ىف اهب رورملا هيف كيو بجاو مارخلا

 اذافز ىلاعت ' ةلوق' امهتجحاو أ: ةفرعل فوق ولا ةلزاعك نكز ةفلدزملاب قوقؤلا : الاق امبأن ىعتتلاو

 هل ركحذال ةفرعب فوقولا نآل كلذو (مارحلا رعشملا دنع هللا اورك ذاف تافرع نم متضفأ

 «مزج رفأ هيف مازحلا رعشملاو ؛ةنسلاب وأ ةنآلا ةراشاب بجو امنإإو « باتكلا ىف احرص

 فقو #رفث ةفرع جحلا» مالسلا هيلع هلوقب ]و نك ١ سل هنأ : ايتملا ر وهج لاقإو

 «جحلا هتاف دقف ةفرع هتاف نمو ٠ جحلا كردأ دقف ةفرع كردأ نم» هلوقبو «هجح مث دقف ةفرعب

 نع دا ورك اف تان ع خف متضفأ اذاف) لاق ىلاعت هللا نآل انلق ام ىلإ ةراشا ةدآلا ىفو : اولاق

 ءركذلل عبت مارحلا رعشملا دنع فوقولا نأ لعف ٠ فوقولاب ال ركذلاب زمأ (مارحلا رعشملا

1 



 ا ا 1

 0 مص سا مم ع يس

 رجفلا عولط ىلإ دتمب و ؛ةفرع موي رجفلا عولط نم فوقولا تقو : 1
 اهني عمج ىت> برغملا ةالص رخأو « تافرع نم مامالا عفد سمشلا تبرغ اذاف ء رحنلا موي نم 0
 . ةفلدزملاب ءاشعلا نيبو 20

 :ىتاثلاو . برقلا فالدزالاو ىنم نم ايف نوبرقي, مهنأ :اهدحأ : لاوقأ ةفلدزملا ةيمست فو 202

 نوير قتي يأ.« لات تايلإ توفلدر._مهتأ :تلاتلاو:. فالور الاعاج الا و ءاهفن وعمتي سايل 1

 3 ةداتق لوق اذهو 2 ترغملاو ءاشعأأ ةالص نيباهيف عمجم هد عم 5 ةفلدزدلل لاقيو 0 فوقولاب 1 2

 مامالا ىتأ اذإ مث ءاهنم اند ىأ ابيلا فلدزاو ؛ ءاوح عم اهف عمتجا مالسلا هيلع مدآ نا ليقو 2023

 علط اذاف , ةاشمد هيلعف اهب تبي ل ناف « اهب نوتييي مث« نيتماقاب ءاشعلاو برذملا عمج :ةفلدزملا 2

 قفتم وهو « اهريغ ىف هنم ابابحتسا دشأ انهه رجفلاب سيلغتلاو « سلغب حبصاا ةالص اولص رجفلا

 نوبهذي مث . ةاصح نيعبس اهنم ناسنا لك ذخأي « ىرال ىصحلا ابنم اوذخأ حبصلااواص اذاف « هيلع

 تافرع نم متضِفأ اذاف) ىلاصت هلوق نم دارملا وهو . حزق هل لاقي لبج وهو : مارحلا رعشملا ىلإ

 ,هنكمأ نأ هقوف قريف « ىنم لب ام ةفلدزاا ىصقأ لبجاا اذهو (مارخلا رعشملا دنع هللا اوركذاف .

 رفسي ىتح كلذك لازي الو « هريكيو هللهيو ىلاعت هللا دمحيو « هنكمي لنا هنم برقلاب فقو وأ
 « رسحم ىداو ىلإ هنم نوبهذي مث ؛ةفرع ىف اكرورملا كيو «٠ سمشلا عولط لبق عفدي مث , ًادج

 اهم ىعيبي نأ ايشام ناك ن مو .. هيئباد كر نأ ًايكار ناك ن ل .تحتبنيف ار نطي اول اذ

 عطقيو ٠ تايصح عبسب ىداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج اومر ىنم اوتأ اذاف ء رجح ةيمر ردق ًاديدش
 ول ةنس كلذو ٠ ىده هعم ناكنإ ىدحلا حبذ ةبقعاا ةرمج ىمر اذاف ؛ ىمرلا اها 1| ةيللا

 ءرصقي وأ هسأر قلحي ىدحلا حيذام دعب مث ؛ ىده هعم نوكي ال امبر هنآل ؛ هيلع ءىثال هللرت
 «ةضافالا فاوط تيبلاب فوطيو ةكم ىنأي قلحلا دعب مث : هروعش فارطأ عطقي نأ ريصقتلاو

 موي ةيقب ىف ىنم ىلإ نودوعي كلذ دعب مث ؛ ةورملاو افصلا نيب ىعسيو ؛ فاوطلا كر لصور

 ىمرلا لصح ىتم هنأ ىلع اوقفتاو ٠ ىمرلا لجال قيرشتلا ىلايل ىنمب ةتوتيبلا مملعو « رحنلا

 وه اذهف . عامجلاو مياقتلاو سبللا لح . للحتلا نم دارملاو « للحتلا لصح دف فاوطلاو قلخلاو

 ملعأ هللاو جحلا لامعأ ىف مالكلا

 هيلع ميهاربإ ةنس نع جحلا كسانم اوريغ دق اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ معا (ةسماخلا ةلأسملا)

 ةساماو  مهنيد ىف ةدشلا لهأ مهو « سجلاب مهبسفنأ اومس نيرخآ اموقو ًاشيرق نأ كلذو ؛ مالسلا

 نولوةيو ؛ تافرع ىف نوفقيال اوناكءالؤه نا مث سمح موقو . سمجأ لجر : لاقي ؛ ةدنغلا

 «ه رف ؟هود



 ا وللا عرب د
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 ةبآلا هلأ وركلف تافرع نم متضفأ ١ اذافد الا هل فن

 18 و ىلع عاعيمجنالوقلاىوروليللا ف٠ ا ا رراصاالا

 ةوبشملا ؛ امسماخو دهاشلا : اهعبارو . رتولا : اهثلاث و . عفشلا : اهيناثو . ٍلسو هيلع هلا لبص ىنلا

 ةيآلا هذه ىف اهانرسف ءامسالا هذهو (دومشمو دهاشو) هلوق ىف

 هموص صخ ىلاعت هنأ اهنم . لئاضفب جحلا مايأ رئاس نيب نم ةفرع موي صخ ىلاعت هنأ لعاو

 ةفرع موي موصو ؛ةنس ةرافك ةيورثلا موي موص» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؛ باوثلا ةرثكب

 ؛فالآ ةرشعب ةفرع مويو « فلأب موي لك: رشعلا مايأ ىف لاقي ناك س نأ نعو « نيتنس ةرافك

 سفنلا رضاح بلقلا ىوق ءاعدلا تقو نوكي ىتح رطفي نأ تافرعب فقاولا جاحلل بحتسي لب

 لبسي ىتح « جملا لامعأ بيترت ىلإ ةيقيقح ةراشا ريشن نأو دب ال هنأ لعا (ةعبارلا ةلأسملا)

 فاطانراقوأ ادرفم ناكناف ؛ هلبق وأ ةجالا ىذ ىف امرح ةكم لخد نف ؛ ةيآلا ىنعم ىلع فوقولا

 قاحو ىعسو فاط اعتمتم ناكناو ؛ تافرع ىلإ جرخي ىتح همارحا ىلع ماقأو « مودقلا فاوط

 جرخيو جم جلاب كم فوجنم مرحب ذئئيحو « تافرعىلإ هجورختةوىلإ ماقأو « هترمع قم للتو

 , ةجحلا ىذ نم عباسلا موي هك بطخي نأ مامالل ةنسلاو « ةكم لهأ نم جحل اا

 « ىنم ىلا حبصلا نولصي ام دعب ادغ باهذلاب اهيف سانلا رمأي ةدحاو ةبطخ ربظلا لبصي ام دعب

 نواصيو « 0 روظلانوفاوي ثيحب ىنمىلإ ةيورتلا موي نوبهذب موقتلانا مث لامعالا كلت مملعيو

 ىلع سمشلا تعلط اذا مث ؛ ةفرع موي نم ح.بصلاو ءامشعلاو برغملاو رصعلاو ربظلا مامالا عم اهم

 ىهو ةرمنب مامالا هيف برضي لب « اهولخدي النأ ةنسلاف اهنم اوند اذاف « تافرع ىلإ نووجوتي ريبث

 1 كاسات هم امس امال بطجبا ؛ سيف ||الوزت ىد كانهنولزنيف « ةفرع نم ةبيرق

 ماق مث « سلج ىلوألا ةبطخلا نم غرف اذإ مث « فقوملاب ليلمتلاو ءاعدلا راثكا]: لغ مهضر و

 عم اهنم هغارف نوكي ثيحب ففخو ؛ هعم ناذألا ىف نوذخأي نونذؤملاو « ةيناثلا ةبطخلا حتتفاو

 لصيولاحلا ىف نوميمقي مث . ربظلا مهم لصيف نونذؤملا ميقيف لزني مث «ناذالا نم نينذؤملا غارف

 دنع نوفي تافرع ىلا نوهجوتي ةالصلا نم غارفلا دعب م ؛ هيلع قفتم عمجا اذهو « رصعلا مهب

 هللا نوركذي ةلبقلا اوليقتسا اوفقو اذاو ؛ كانه فقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نالل ؛تارخصلا

 سمشلا بورغ ىلإ هنوعديو ىلاعت

 جحلا هناف دقف هعضومو هنقو ىف فوقولا هتافنف هب الا جحلا كردي ال نكر فوقولا نأعاو

 ءرحنلا موي نم رجفلا عولط ىلإ دتميو « ةفرع موي نم سمشلا لاوزب لخدي فوق 7 52

 وأ ليل نم ةدحاو ةظحل تقولا اذه ىف كانه جاحلا رضح اذإو : ةلماكةليلو موي فصن كلذو
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 امأف ( مهيد ال نيعجار أودترب نأ مالسلاو ةالصأأ ه.لع درع موق نم اوشي مهنأ وهن : نيك نقلل ' 6 4

 عالميا

 5-1 0 ورا ك0 ا ةمعنلا مان 5-6 5

 هب زيشمع ةيآلا هذه تلزن : سابعنباو رم لاق: ةيآلا (مكنيدنم اورفك نيذلا سس مويلا) هلوقا

 1 مالسلا هيلع يهاربإ قوم ىف ةفرعب فقاو لسو هيلع هللا لص ياو ةعجا موي نأكو 1 ٠

 لعيب ول : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف : ةيلهاجلا ناينب مدهو « رفكلا لحمضا دقو ٠ تي 6

 انذختال انيلع.تلّزت ةءآلا هذه نأ ول : رمعل ىدوم لاقف . هد رع انلا

 سايإ : ىنعم امأف . ةعجلا مويو ةفرع موي ناك« نيديع هاناعج نحن : امأ : رمع لاقف اديع مويلا كلذ

 معنلا مظعأف هيلا ماعإ اعأَو 2 عئارشلا نم ءئتلل دلع مهرمأام لاعتا نيدلا لاك ىرعم

 كلذكو « مويلا كلذ ىف تمت دقو ءرانلا نم صالخلاو ةنجلاب زوفلا قحتسي اهب نآل  نبدلا ةمعن

 : لاق « بوعي ىلع مدقو ريشبلا ءاج املو (نوركشت مكلعل كيلعهتمعن متيلو) ءوضولا ةيآ ىف لاق . 3

 ناوضرلا ىنعم امأو . ةمعنلا تمت نآلا:لاق , مالسالا نيد ىلع : لاق ؟ فسوي تكرت نيد ىأ ىلع

 , مويلا كلذ ىف اهب مهرشب ةراشب ىهف . مالسالا وهو هب اوكسمت ىذلا مهنيدب ىضر ىلاعت هنأ وهف
 مويلا) نيلصاولاةلصموب مويلا اذه : ليقو ؛ نيدلا لاوكاب هيف مهرشب ىذلا مويلا نم لمكأ موي الف

 (هلوسرونيكر شملا نم ءىرب هللا نأ) نيعطاقلاةعيطق مويو (ىتمعن ؟كيلع تممتأو ميد كل تلكأ

 .هيف مدآ ىلع هتمحرب بات اكف (انسفنأ انبلظ انبر) نيبئاتلا ةبوت لوبقو نيمدانلا رثع ةلاقإ مويو

 نيدفاولا دفو 0 ًاضيأ وهو (هدابع نع ةبوتلا لبقي ىذلا وهو) هدالوأ ىلع بوتي كلذكف

 ىلع قحو « هللا راوز جاحلاو ؛ هللا دفو جاحلا» ربخلا فو (الاجر ك 5 جلاب سانلا ىف نذأو)

 «ةرئآز مركي أ مركلا روزملا

 00 ىلاعت هللا لاق . ربك الا جسحلا موي : اهدحأف : ةفرع مويل ىرخالا ةسنلا ءامسألا امأو

 تفلتخا و: ردْتلا وأ ةفّرع' نتي كرتنشم مسالا اذهو (ربك آلا جحلا موي سانلا ىلا هلوسرو هللا نم

 هيف لصحن ف كلذب ىمسو « ةفرع هنا : لاق نم مهن :م ءهف نيعباتلاو ةداحصلا ص لواألا ردصلا

 ببسلا اذهلف ؛ مدلا امنع أزجأ حلا كسانمرئاس هتافو 0_1 ولذإ ةفرع حلاو « تافرعب فوفولا

 نأ هيف ىدونو ؛ نوملسملاو رافكلا هيف عمتجا هنال هب ىعم : نسحلا لاق « ربك آلا جلاب ىعس

 دوهيلا نماهلك للملالهأ دايعأ هيف عمتجا هنال هب ىعس امنإ : نيريس نبا لاقو ؛ كرشم هدعب حال

 رثكأهيف عقب هناللر حنلامويهنا : لاق نم مهنمو . هدعب الو هلبق عمتجي ملون ودل لا جحو ؛ ىراصنلاو



 2 0 ورب "ىلا ف

 0[ نبا نع (رتولاو عفشلاو) اعت هل . يس و

 . سثع مايص» لاق مالمااو اا 12 أ ةدانع نعورت رحل موي رتولاو ؛ ةفرعو ةيورتلا عفشلا

 01١ فيبر «ننقكمو موصي نأو « ةنس ةيورتلا ا م نملو « رهشلاك اممم 0 لك 7ي الا

 نالب 5 ب أ باوث لثم هللا هاطعأ ةيورتلا مويماص نم» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سنأ

 1 «مالسلا هيلع 0 نى باو لثم ىلاعت هللا ءاطعأ ة ةفرع موي ماص نمو

 0000 12 نيبو هني ةكرتشم_ ةسمخو ؛ هي ةصتخ |هنق ةنيبخ ء'اهسأ ةرينع هل ةفرع'عوي امأو
 00171 ةاضوا ٠ ةفرعملا نم قّدشم هنأ : اهدحأ لاوقأ ةثالث هقاقتشا ىفو . ةفرع : اها ىلوأللا ةسخخلا

 7: "اماما فرعف ةفرعإ ايقتلا ءاوحو مدآ نا : سابع نبا لوق : لوألا : لاوقأ ةينامت

 ءاوحو : بيدنرسب مدآ عقو ةنجلا نم اطبهأ امل امهنأ كلذو ؛ تافرع عضوملاو ؛ ةفرع مويلا

 . افراعتف تافرعب ءاوح قبل جحلاب مدآ ىلاعت هللا سمأ الف « ناهفصأب ةيحلاو « ناسينب سيلباو : ةدحي

 ىمسف . معن لاق ؟ تفرعأ : هل لاق تافرعب فقو املف « جحلا كسانم ليربج هملع مدآ نأ : اهناثو

 هيلع ميهاربإ نال تافرع عضوملا ىم : ىدسلاو ءاطعو سابع نباو ىلع لوق :اهثلاثو . تافرع

 هيلع ميهاربا لع ناك ليربج نأ : اهعبارو . ةفصلاو تعنلا نم مدقت امب اهآر نيح اهفرع مالسلا

 ؟ فقت عضوم ىأ ىفو فوطت فيك تفرعأ : هل لاقو ٠ تافرع ىلإ هلصوأو « كسانملا مالسلا

 ىلإ عجرو « ةكمب رجاه همأو ليعامسإ هنبا عضو مالسلا هيلع مهاربا نأ معن : لاق

 : ميهاربا مانم سمأ نم هانركذ ام : اهسداسو . تافرعب ةفرع موب ايقتلا مث , نينس ايقتلي ملو « ماشلا

 فرعتي ىلاعت هنأ : امنماثو . اوفقو اذإ تافرعب هيف نوفراعتب جالا نأ : ابعباسو . مالسلا هيلع

 ةمحرلاو ةرفغملاب جاحلا ىلإ هيف
 اوفرتعا ةفرعىف اوفقو اذإ جاجحلان آل ؛ فارتعالانم هنأ ةفرع قاقتشا ىف «ىاثلا لوقلا)

 "لاه و ةجاطأو ةنلكس 3 رقفلاب مهسفناألل و: ءانغتسالاو ةيدمصلاولالجلاو ةيبويرلاب قحلل

 لاك هبال شا لاقفا اتينا املظااتي رب: الاق تافرعي"انققو امل مالساا امهلع ءاو>و مدآ نا

 سفنأ افرع نآلا

 ( مهل اهفرع ةنجلا مهلخدي) :ىلاعت لاق ةبيطاا ةحنارلا وهو فرعلا نم هنأ (ثلاثلا لوقلاورإ

 الا تاسعا 2 وك ادقن تافر ف اذنات امل نايتذملا نإ كلذ عمو ؛ محل اهييط ىأ

 ْ هللا دنع مئاصلا م فولخ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق  ةبيط هك زا اكد هللا, ادنع هن ناويساتكلاو

 اا ا 1

 ْ «كسملا خر نم بيطأ



 ىأ (مضقأ) ىلاعت'هلوقف : قرفتب ىح ,ىثللا عفدلا ةملكلا هذه لأ ابعمد نيملا تضانأ لابو ه0 :
 حم 0 : يا 0 0

 , 0 3 07 ةدحاو ةعقب أم تيم « ةف رععمج 0 20 , (ةيناثأ ةأسملا)

 عطقلا كلت عومج ىمسف ةفرع ضرالا كلت نم ةعطق لك ن 16 ريدقتااو . 2 ضو راخغا م

 تينأتلاو فيرختلا: نانبسلا اهقو افرصلا نم تعنم اله: لع نأف ؛ تنافر

 ىلعو . ةفرعب ةامسماهنمةدحاو لك« ضرأألا نم ةريثك عطقل مسا لصأألا ىف ةظفللا هذه : انلق

 قال نيام دع . الع نكح م ريدقتلا اذه ٠

 فرصلا مدع .

 هنم عساتلا مويلاو : ةيورتلا مويب ىمسي ةجحلا ىذ نم نماثلا مويلا نأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 اهوجو ءامسالاهذه ليلعتىف اوركذو : تافرعب ىمس صوصخلا عضوملا كلذو « ةفرع مويب ىمسي .

 ؛ هتيورو هركف لدعأو ركفت اذإ ؛ةيورت ىوري ىور نم : امهانحأ : نالوق هيفف ةيوزتلا ماوي امأ

 :"امدنخأ-: لاقأ ةنالثا هيففأ: لوألا "األ نتطع نم ةآقلس 1ذ] نورت ءانملا نم هآور نك قاتلا

 ىرجأ اف ارجأ لماع لكل نا بر : لاف ركفت هانب الف . تيبلا ءانبب رمأ مالا هيلع مدآ نأ

 كر ا: لاق 0 كفأ ميدل دو كلا كب ونذ كل ترفغ هب تفط اذإ : لاق ؟ لمعلا اذه ىلع

 نم نوفئاطلا هل رفغتسا ا : لاق . ىندز : لاق « هب اوفاط اذإ كدال وآل رفغأ :لاق ىندز

 ةليل همانم ىف ىأر مالسلا هيلع ميهارإ نأ : اهيناثو . ىس> براي ىسح : لاق . كدالوأ ل

 ةليل هآر اسلف ؟ ناطيشلا نم وأ ىلاعت هللا نم اذه له : اركفم حبصأف « هنبا بذي هنالك: ةيورتلا

 ةيورتلا موينوجرخ كم لهأ نأ : اهثلاثو . كدنع نم هنأ براي تفرع : لاقف حبصأ هب رمؤي ةفرع

 تافرعب مهدغ ىف اهوركذي نأ نوديري ىتلا ةيعدآلا ىف نووريف ىنم ىلا

 ةكم لهأنأ : اهدحأ : لاوقأ ثالث هيفف ؛ ءاملإ ةيورت نم هقاقتشا وهو « ىناثلا لوقلا امأو)ل

 نممويلا اذه ىف نوحيرتسي جاحلا ناكو ؛ قافالا نم مهنودصقي نيذلا جيجحلل ءاملا نوفخي اوناك

 : ىناثلاو . مهقيرط ىفءاملا ةلق مهتاساقم دعب مهمابب نووريو . ءاملا ىف نوعستيو ؛ رفسلا قاشم

 اوبرشفهللا ةحر راحت اودرونيذلا شاطعلاكنيبنذملا نأ : ثلاثلاو . ةفرع ىلا ءاملا نودوزتي مهنأ

 هك زو اب



 افلا : يا سدر

 . جحلا نامز ىف ةراجتلا عوقو ىلع لدي كلذو . لسضفلا ءافتنا دعب تاصح ةضافالا هذه نأ ىلع

 ناجحا" ةربمثلا عضوم لع ةيآلا لح نأ“ :ااهناغو

 ةراجتلا لح ملعي دحأ لكف جحلا نم غارفلا دعب امأف ؛ جحلا نمز ىف ةراجتلا وه

 ةلصتم اهلامعأ ةالصلا نأ : هباوخل . ةالصلا ىلع جحلا سايق نم مم وبأ هركذ اه امأ

 ش دل 1 © نوعا درع ابضعب ةقرفتم ىهف حلا لاني انأو . اهريغب لغاشتلا اهئانثأ ىف حصي الف

 كلت لك ىف قاب كك مكح لب : لاقيال ًاجاح نكي مل ثيح لوالا محلا ىلع ءرملا قبب اهالخ

 صالا ةلباقم ىف سايق اذه: لوقن انال انا ةيقاب اهلاثمأو سبللاو بيطتلا ةمرح نأ ليلدب . تاقوألا

 ًاطقاس فنوئيف

 لاح ناسنالا ىغتبي نأ وه ( مكبر نم الضف اوغتبت نأ ىلاعتهاوقب دارملا نأ (ثلاثلا لوقلاإ)

 انا افيمحلا ةناعا لكم ؛ ةنمحرو هللا اضف قافحتسال هج وم نوكت ىرخأ الابعأ اجا هوك

 . مالسلا مهيلع رقابلا ىلع نب دمج رفعج ىبأ ىلإ بونم لوقتلا اذهو : عئاجلا ماعطاو «٠ فووملا

 امناو , هيفكيلع حانجال : هلثم ىف لاقي الو ء بودنم وأ بجاو اذه نب هلع ىضاقلا ضرتعاو

 تاحابملا ىف ظفللا اذه ركذي

 سيلف) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ٠ تاحابملا ىف الإ ركذيال ظفللا اذه نأ ملسنال : باوجااو

 اوناكةيلهاجلا لهأف اضيأو : تاب ودنملانم قافتالاب رصقلاو (ةالصلا نم اورصقت نأ حانج يلع

 صاللانأ ىلاعت هللا نيبف « هيف اصقنو جحلا ىف اللخ عقوي جحلا ىلا تاعاطلا رئاس مض ندد ردقتت

 (مكيلع حانج ال) هلوقب كلذك سيل

 نا امأ « ةحابم نكست مل ةعاطلا ىف اناصقن تعقوأ اذإ ةراجتاا نأ ىلع اوقفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 اودبعيل الإ اورمأ امو) ىلاعت هلوقل ؛ ابك رت ىلوآلا ىتلا تاحابملا نم ىبف ايف ةتبلا اناصقن عقوت مل

 هيلع لاقو« ةدابع هنوك ىوس لعفلا ىلع لماح هل نوكيال نأ صالخالاو (نيدلا هل نيصلخم هلل
 هتكرت ىريغ هيف كرشأ المع لمع نم . كرشلا نع ءاينغالا ىنغأ انأ» ىلاعت هللا نع ةياكح مالسلا

 لفح لا قرأ راج هراجتاا هانم ى نذالا نأ زصاخلا و ل شاو

 :لئاسم هيف «مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم ممضفأ اذاف إل ىلاعت هلوقو

 7 هور علا كف ٠ كافر هنمو 8 ةرثكك ريسلا ىف عافدنالا «ةضافالا» (ىلوألا ةلأساا)

 ةضافاو « ةقرفتماهاقتلأمث اهعمج هانعم ؛ رسيملاف حادقألا ضافأ كل ذكو . ةثبنماهاقلأف : اهم عقو اذإ

 ظ 0 0 نم متضفأ 5 هلوق ىف



 - هيب 4
 ع

 00 وقنف اذه 1 0 ا رح ريغ ةزئاج ة را نأ انه 0 0 ب 1 : 40 ١

 ملا را كال ا 7 نأ) هلوق ريسفت للا
 لعج) هلوقو (هللا لضف نم نوغتبي ضراألا ىف نوبرضي نورخآو) ىلاعت هلوق هريظنو .ةراجتلا ٠
 ناهجو ريسفتلا اذه ةمح ىلع لدي ىذلا مث (هلضف نم اوغتبتلو هيفا مكنت نابلاو ل ا 71

 م

 ا نأ) آرق امهنأ رييزلا نباو دوعسم نبا نع ءاطع ىورام:لوآلا '

 لورنلا بيس ىف ةررد اذللا كتاناورلا: قاتل 1

 جملا مايأ ىف ةراجتلا نم نوزرتحي برعلا نم سان 01 ماع نبا لاق (ىلو ألا ةياورلافإل

 جادلا : جحلا ىف رجاتلا نومسي اوناكو « ةيلكلاب ءا ا يا

 فسرووا از جادلا ىنعمو « جاحلاب | وسيلو ؛ جادلا ءالؤه : نولوقيو 1

 ثفيعضلا ةئاغاو.. ضورلملا ةناضأا نع !وسنتما نأ لإ لا نع زارتحالا فا ل
 ا ناكاأل مث « ةراجتلا ىف حانجال هنأ نيبو « مهولا اذه ىلاعت هللا لا ناقل عئاجلا ماعطاو

 لد (تافرع نم متضفأ اذاف) هلوق وهو ٠ جحلا ىف أضيأ اهدعب امو : جحلا ماكحأ ىف ةبآلا هذه
 هرك ذ نع ىنغتسا ببسلا اذبلف « جحلا نامز ىف عقاو محلا اذه نأ ىلع كلذ

 نومعزي اموق نأو ىر 5 موق انا . هل لاق الجر نأ رمع نبأ نع ىورام «ة يناثلا ةياورلاو)

 لزنىت> هيلع دري ملو تلأس امع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لجر لأ لأس : لاقف ءانل جحال هنأ

 :لوقي .نم لع ادور تل: ةيآلأ ةذهفإ ةلد جابو جاجح مت 0 هآعدف (حان انج كِيلع 0 هلوق

 نيلامجاو ءارجالاو راجتلل جال

 تناكو : اهيف مسوملا مايأ ىف نورجتي اوناك زاجل اذو ةنجمو ظاكع نأ (ةثلاثلا ةياورلاو إل

 لص هنا :لوتسو ولانه ءنذإ ند جحلا ىف اورجتي نأ اوهرك مالسالا ءاج الف . اهنم مهشياعم

 ةيآلا هذه تلزنف ملسو هيلع هلل

 تازنف ؛ ىنهالو ةفرعب ةياهاجلا ىف نوعيابتيال اوناك مهنا : دهاجم لاق 4 ةعبارلا ةياورلاو ١)

 ةيآلا هدكتم

 ىف ةراجتلا ىلع ةيآلا اولمح لوقلا اذه ىلا نيبهاذلا رثكأ : 0 لوقلا اذه ةعح تبث اذإ

 لاعفأ لك ىف نوقتاف : ريدقتلاو : لاق ٠ . جحلا دعنأم ىلع ة ةيآل | لمح هناف ملم و وأ اأو 5 حلا ١

 تبيض اذاف) ىلاعت هلوق هريظنو ٠ مكبر نم الضف أوغتنت أ حانج يلع ند كلذ لعل مث جن

 (هللا لضف نم اوغتباو ضرالا ىف اورشتناف 2



 الك

 كال ل ا 7 ل 2مم 8686 مك عال نارك همام 7 6 ع

 د 1 نم 0 5 مق اوغتنت نا حانج مكيلع سيل

 رمرتلام ا

 نك هلق نم « متلك نإو مك اذه ير مار 1 رعشما 0 هلل 1

 1 ل

 انه اذكحف

 (بابلألا ىلوأاي) هلوق ىف ةدئافلا اف ءالقعلا باطخ الإ حصيال ناكاذإ : ليق ناف

 ام لمعلاو ءاششالاهذه ةفرعم نم نينكمتم متنك بابلآلا 0 منك امل منا : هأنعم : انلق

 : رعاشلا لاق اذهلو  حبقأ امنع مكضارعاو ؛ تيثأ ؟كيلع اهبوجو ناكف

 ماقلا ىلع نيرداقلا صقتك ائيش سانلا بويع ىفرأ مو

 ءالؤهامأ « زجعلا ببسب ةروذعم ماعناألا ىنعي (لضأ مه لب ماعنالاك كئلوأ) ىلاعت لاق اذهلو

 لضأ اوناك مرجالف ء شخ مهضارعا ناكف نورداقلا

 هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذاف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل ىلاعت هلوق

 ا 0 نمل هلبق نم تنك نإو كاده م« هوركذاو مارحلا رعشملا دنع

 لعأهللاو ا رع نأ حانج مكيلع سيل : ريدقتلاو « فذح ةيآلا ىف «ىوألا ةلأسملا)

 : اهدحأ : هوجو سم جحلا ىف ةراجتلا ةمرح ىف ةلصاح تناك ةيبشلا نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ببسب ةعزانملا ىلإ ءاضفالا ةريثك ةراجتلاو , ةيآلا هذه لبق ايف لادجلا .رع عنم ىلاعت هنأ

 ةراجتلا نأ : اهيناثو . جلا تقو ةمرحم ةراجتلا نوكت نأ بجو ؛ اهترثكو ةميقلا ةلق ىف ةعزانملا

 جحلاب لغتشملا نآل نسحتسم ءىش كلذ رهاظف « ةيلهاجلا لهأ نيد ىف جحلا تقو ةمرحم تناك

 نأ : اهثلاثو : ةيويندلا عامطألاب هنم لمعلا اذه مطاتيال نأ بجوف : ىلاعت هللا ةمدخي لغتشم

 بيطلاو سبللاك « جحلا تقو ىف مهلع ةمرحم تاحابملا نم ريثكح راص هنأ اودلع امل نييلسملا

 عم سبللا ةمرجل اببس راص امل جحلا نأ مهنظ ىلع بلغ : لهالا عم ةرش انلاو ا ذاطقملا و

 دنع : ابعبارو . ىلوأ ناكاييلا ةجاحلا ةلق عم ةراجتاا ةمرحل اببس ريصي نأبف هيلا ةجاحلا ساسم

 صالا نوكي نأ بجوف . تاحابملا نع الضف تاعاطلا رئاسب لاغتشالا مرح ةالصلاب لاغتسالا

 لاغتشالا دنع ةراجتللاب لاغتشالا ميرحت ىف ةهبش ريصت نأ حاصت هوجولا هذهف ؛ حلا ىف كاذك



 اذن دم تروا دعي خ19 نا "نمدار لحر 0فلأقللا
 ادصرأ ناك 5 دصرت مل كنأو هلثك نوكت ال نأ ىلع تمدن

 اند ل وقير داز ينيتوجح اونا تكلا 0 0 00| 11: كلا رانه نأ : نان رت
 :لاقف .اودوزتينأىلاعتهللاممرماف» موبصغوسانلا اوءظامبرو. سانلانولأسي اوناك مث « نولكوتم

 نعو؛لظلا نع مكسفنأو  لاؤسلا نع مكهوجو هب نوفكتام دازلا ريخ ناف هب نوغلبتام اودوزتو
 ريرجنب دمت ىورو . تازنف ةرمعلاو جحلا ىف دازلا نومرحي اوناك برعلا نم لئابق نأ: ديز نبا

 ةيآلا هذهب كلذ نع اوهنف ءاهب اومر ةدوزأ مهعمو اومرحأ اذإ اوناك: لاق رمع نبا نع ىربطلا

 ناكف (اودوزتو) هلوق ىلإ عجار (ىوقتلا دازلا ريسخ ناف) هلوق نآل ديعب اذهو : ىضاقلا لاق

 « تايجاولا لعف نع ةرابع نآرقلاو عرشلا فرع ىف ىوقتلاو « ىوقتلا نم اودوزتو : هريدقت

 نأ ىلع رداقلا نأ : امهدحأ : نابجو هيفف لوقلا اذه حيحصت اندررأ ناف :.لاقك تاورظحلا #7:

 تحت هلوخد حص قيرطلا اذه ىلعف . كلذ ىف هللا ىدع هبحصتسي مل اذإ رفسلا ىف دازلا بحصتسي

 لجاآللو كرفس لجاعل اودوزتو : دارملا نوكيو ٠ فذح مالكلا ىف نوكي نأ : ىناثلاو . ةيآلا

 ىوقتلا دازلا ريخ ناف
 ناتلأسم هيفف (نوقتاو )ل ىلاعت هلوق امأ

 رعاشلا لوةكوهو. هلالجوهلا ةمظع لاك ىلعهيبنت هيف (نوقتاو) هلوقنا (ىلوآلا ةلأسملا))

 ىرعش ىرعشو مجلا وبأ انأ

 نورخالا ابفذحو .؛ لصألا ىلع (نوقتاو) هلوق ىف ءايلا ورمع ا تا (ة يناثلا ةلأسملا)

 هيلع ميكا ةلالدو فيفخت تا 0

 دعب اوفلتخا مث . هنم صلاخلا وه هبلو ءىثلا بابل نأ لعاف «بابلألا ىل وأاير) ىلاعت هلوق امأ

 مثاهيلا نع ناسنالا هب زيم ىذلاو . ناسنالا ىفام فرشأ هنا لقعلل مس هنأ : مبضعب لاقف ؛ كلذ

 :!نورختآ لاقو ؛ نيرشلا نشل: نيريخلا ريخ نيب ريما 0: دعتساو ىككداملا هجروا 0 20

 ىلاعت لاق ؛ لقعلا نع ةيانك لحي دق باقلاو ؛ لقعلا لحن وه ىذلا بلقلل مسا لصأللا ىف هنأ

 نع ةيانك بللا لعج انبه اذكف (ديهش وهو عمسلا قلأ وأ بلق هل ناكنمل ىرك ذل كلذ ىف نإ)
 زاجم لالا ىلع لحما مسا قالطإو . لوقعلا ىلوأ اي : هانعم (بابلالا ىلوأ اي) هلوقف  لقعلا
 هل سفن ال: نالف : ةيمح هل سيل نمللو . سفن هل نالف ::ةيمحو ةريغ هل نمل لاقي هناف « روهشم

 «و  رخفاح 54د



 7 يلا اي ضلال لا حلب
 وا 001 كر 2 030

 2 2 فذ ١

 ةيآلا «ىوقتلا دارا قل ناف اودوزتوو ىلاعت هلوق 5/١ /

 نم هلمحتت ام لك: عيطملا هدبعل لاق اذإ ميظعلا ناطاسلا نأ : اهلاثو . كلذ تاعفل ىسفن نع هيفخأ

 لاقولو : مبظعلا باوثلاب هل ًادعو اذه ناك. هيلع علطمو هب ملاع انأف قح ىف ةمدخلاو ةقشملا عاونأ

 نيمرك لا مرك أ هناحبس قحلا ناكاملو « ديدشلا باقعلاب ادعوت ناكدرمتملا بنذملا هدبعل كلذ

 ليربج نأ : ابعبارو . باقعلاب ديعولا ىلع لدي امركذي لو « باوثلاب دعولا ىلع لديام ركذ مرجال

 كن اك هللادبعت نأ ناسحالا : مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا لاف ؟ ناسحالا ام : لاقاملمالسلا هيلع

 نوكتل ؛ تاريخلا نم هلعفي ام عيمج معيو هاري هنأ دبعلل نيبانههف . كاريهناف هارت نكست ملناف : هارت

 ةيردخم نأ لع ىتم مداخلا ناف . ةدابعلا تاجرد ىلعأ وه ىذلا ناس>الا نم برال دبعلا ةعاط

 هنع ةرفن لقأو « هب ًاذاذتلا رثك أو. لمعلا لع صرحأ ناك. هلاوحأ نع لفاغب سيل : هيلع علطم

 ىف هداهتجاو هدج ناك . هلعفي امو هلاوحأ عيمج ىلع مودخلا عالطا لع اذا مداخلا نأ : اسماخو

 ىلاعت عبتأ هوجولاهذهلف ؛ كإذك نكي مل اذإ ام دشأ تإروظحلا نع زارتحالا ىفو تاعاطلا ءادأ

 (هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو ) هلوقب لادجلاو قوسفلاو ثفرلا نع ىبنلاو جحلاب رمآلا

 اردو لو دارملا نأ :.اههدجأ: نال وقهيفف (ىوقتلا دازلا ريخ ناف اودوزتو) ىلاعت هلَوَم امأ

 ناسنالانأ هيف مالكلا قيقحتو (ىوقتلا دازلا ريخ ناف) كلذ دعب هلوق هيلع ليلدلاو . ىوقتلا نم

 اا ا هلل ا اندلا 4 نقيلاف , انندلا نم نفسو «٠ اندلا' ىف رف#: نارفش هل
 هلع واهنلا ةفرعم ىهو , دار نم اضيأ هنف.ديرال ايتذلا نمر فسلاو «لاملازو بكرملاو بازربقلاو

 كصاخب ايندلا داز نأ : لوألا : هوجول لوألا دازلا نم ريخ دازاا اذهو ؛ هاوس امع ضارعالاو

 نمكصلخب ايندلا داز نأ : اهيناثو . نقيتم باذع نم كصلخب ةرخآلا دازو ؛ موهوم باذع نم

 ةذل ىلا كلصوي ايندلا داز نأ : اهثلاثو . مثاد باذع نم كصاخب ةرخآلا دازو؛ عطقنم باذع

 بئاوش نع ةصلاخ ةيقاب تاذل ىلإ كلصوي ةرخآلا دازو « تايلبلاو ماقسالاو مالالاب ةجوزم
 تال 8 اددلل لإ كللص ري اننلإ داز نأ :  ابعبازو .لاورلاو عاطقنالا نم ةنمآ « ةرضملا

 اتا كلا و لافزلا ىفإ ةعاش لك هو ؛ ةرخآلا كإ كلضؤي ةرخآلا دازو : ءاضقنالاو رابدالا ىف

 الو 6 الل ةاذو . ليفنلاو ةراقلا ةضنم ىلإ كلصوي اندلا داز نأ : اهشماخو.: لوصولاو

 ىوقتلا دازلا ريخ نأ انركذ ام عومجمب تبثق ء سدقلاو لالجلا ةبتع ىلإ

 ىوقتلا دازلا ريخ نأ تبث امل : لاق ىلاعت هن اكف . ةيآلا ريسفت ىلإ عجرنلف اذه تفرع اذإ .

 ءرومألا قئاقحنوملعي نيذلا بابلآلا بابرأ نم متنك نا ىتعي ..بابلآلا لوأ أ, ىاوقتب اولغتشاف

 لاقو ٠ عفانملا ةرثك نم هيف امل دازلا اذه ليصحتب اولغتشت نأ كلو كلقع محب يلع بجو



 ظ اا 1 عراق هف رعم لا 6-5 ْق لاق ع 3 9 كفر

 ارسم ءادفاو 6 ناوماكلا هذه هيف نارك الف 2 هدابعنم صاوخلاك لس َّق طارخغالاو 5 00 ىلع |

 هللا نمو ءابنع الفاغ لقاعلا نوكي نأ ىغبني الف : تايآلا هذه نم ىصقالا دصقملا ىه ةسيفن ٠

 رومألا 3 ىف قيفوتلا : 5:

 دخلا 3 اوءلادجلاو رظنلاو ثحبلاو لالدتسالا باع نم ساناا نم «ةعبارلا ةلأسملا)

 لادجلا ناكو لو. لادجلا عاونأ عيمج فن ىضتقي اذهو (جحلا ىف لادج الو) لاق ىلاعت هنأ : اهدحأ

 لاغتشالا ناكر يدقتلا كلذليع لب « : محلا ىف هنع ىهن اليملاعت هللا ةفرعمىلا اليبسو ةعاط نيدلا ىف

 هوب ريض ام) ىلاعت هلوق : اناث و . هيف بيغرتلاب لوا كلكف ةعاط ىلإ ةعاط مض جحلا .ىف لادجلاب

 .مومذم لدجلا نأ لعل ديكلذو . لدجلا لهأنم مهنوكب مهباع (نومصخ موق مث لب الدج الإ كل .

 ةعزانملا نع ىبن (كحبر بهذتو اواشفتف اوعزانت الو) هلوق : !ملاثو

 هيلع اوجتحاو : ةميظع ةعاط ىريدلا ىف لادبجلا : اولاق مهناف نيملكنملا روبمج امأو

 ىلاعت هلوقبو (نسحأ ىه ىتلاب لداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإعدا) ىلاعت هلوقب
 هنأ مولعمو (انلادج تانك لف اكذاح نق حوناي) مالسلا 8 حونل أولاق مهنا "نا ككلا نع ةباكح

 نيدلا لوصأ ريرقتل الإ لادجلا كلذ ناكام

 لدجلا ىلعمومذملا لدا لمحتف 5 ضصوصللا هذه نيب قاقوتلا نم لد ال : لوقنف اذه تبث اذإ

 قاخلا ةوعدوقهلاريرقتىف للا ىلع حودمملا لدجلاو 0 هاجلاو نلانللا بالطو ع لطابلا رب رقت ف يي

 قاغت هلا ند نع تادلا ا هتباا قش لإ

 ىلاعت هتلانأ لعاف (ىوقتتلا دازلاريخ ناف اودوزتوهّقلا هملعيريخ نم اولعفتامو)) ىلاعت هلوق امأ

 ضرف نف) لاقو (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) لاقف ؛ةعاطو ريخ وهام لعفب رمأ ةيآلا هذه لبق

 بقع مث (جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف) لاقف ةيصعمو رش وه امع ىبنو (جحلا نيف

 نم اولعفت امو : لاقي نأ رهاظلا ىف ىلو ألا ناكدقو (هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو) هلوقب لكلا

 هللا هيلعي هنأب ريخلا صخ ىلاعت هنأ الا « رشلاو ريخلا نم مدقت ام لك لوانتيىت> . هللاهملعي ءىث

 ةترتس رلخأا كتم كلغ اذإ أو 0: هتووشاو داك 5 اريك! تنل 13] : اهدحأ تكا

 نيرسفلا قمنا :امناثو . ىقعلا ف فيكف : اذكه ايندلا ىف كب ىتحر تناكاذإ هنأ لعتل « هنئفجأو

 تاعفل ىسفن نع اهيفخأ نأ ىنكمأول : هانعم (اهيفخأ داكأ ةينآ ةعاسلا نا) هلؤق ريسفت ىف لاق نم

 نأ نكمأ ولف رشلا نم هلعفت ىذلا امأو : هتيلع ريخ نم هلعفت ام : ديعلل ليق هناك« ةيآلا هذه اذكف



 ةيآلا ءانرشالا د : ىلاعت هلوق الك
 مم مص سسك اا

 رجلا رادع اذاف « ربخلل ظفللا رهاظو « هيف اوبانرت ال ىأ (هيف بير ال) هلوقك ءايبن

 ىلعو. هتكنمةعنام ىهو احل دضلاكهنال ء دسفي لب لالخلا هذه نم ةدحاو عم تبثي ال جحلا نأ

 هنالل انرلا لعق وسفلا لمحو « جحلل دسفملا عاملا ثفرلاب داري نأ الإ « ىنعملا ميقتسي ال هجولا اذه
 هدم حير او ارثكأ نركب كاذ نآآل « هبوجوو ج 11 ىف كنشلا ىلع لادجلا لمحو « جملا دسفي

 ماشا هذ_ه © كا هللاريخ م ىَح ىلاعملا هذه ىلع 4 4 ,الثلا ظافلاللا هذه 0 اح اًظعإو ؛ حلا

 جلا عم م دج ونال

 اذإو « هيف ىضملا هبحاص ص ىلع بجيو ٠ ادساف جحلا ريصي ابل هذه عم نأ س ملأ : ليق ناف

 جحلا عم دج ون ال ءابشنإلا هذه نأ رخلا قدصيرمل أعم ًايقاب حلا ناك

 دانتيل ام للاغلا هّللأ لعل اعل ةجحلان يرو مانجا هذه نيد ةداضملا لوصح ةيآلا نه دارا انلق

 قل ةدسافلا ةجحلاو 2 اهؤاضق بحكي نأ ليلدب 3 ءاعشألا هذه م قس اإل ة>يحصلا هع كلتو

 الإ 116 اا ا الطن هللا ارمأ»ا تلا: ةجحملاب كلق ”ىونس زاَشلا .ىق اوه ىضملا ةلع بخ

 هك كلذ نآل . جحلا لمع هعم قبب ال هنأ رهاظف . جلا بوجو ىف كشلا ببسب لصاخلا

 قوسفلاو ثفرلال مح بجو « ربخلا ىلع ظفالا انلمح اذإ انأ تبنف ؛ مالسالاب طورشم حلا لععو

 دقف ؛ ظفللا رهاظ نع لودع ةقيقحلا ىف وهو ىبنلا ىلع هانلمح اذا امأ : هانركذ ام ىلع لادجلاو

 لادجلاب و ؛هعاونأ عيمج قوسفلاب داري نأ و« شحفلا لوقو« هتامدةهو عاما ثفرلاب داري نأ حصي

 عيمج نع 0 نع ىلا نوكيف آ ماسقالا هذه لكل كارانتماو قالطم الكعألا ناكل هعاونأ عييمج

 ةنسملابادالاب كسءلاو«ةليمجا قالخألا لع ثحلاكةبآلا هذه نوكت هجولا اذه ىلعو  امماسقأ

 تاعاطلا باوث طبح امع زارتحالاو

 وهو. صقنأ الو ديزأ ال ةثالثاا ظافلالا هذه ركذ ىلاعت هللا نأ ىف ةمكحلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هيف ناسنالا نأ ةءاقعلا مولعلا ىف تبث دق 3 ف (جحلا ى لادج الو قوسؤ الو ثفر الف) هلوق

 | ل ل قررا ناط طاهر هوقو ءكةعلل ةيضَح ةروق وا ةميشا ةزئا ويري ةوقإ: ةعبزأ ىوق

 هلوقف « ةيمولاو . ةييضغلاو « ةيناوهشلا ىنعأ « ةثالثلا ىوقتلا ربق تادابعلا عيمج نم دوصقملاو

 ىلا ةيضغلا ةوقلا ربق ىلإ ةراشا (قوسف الو) 0 ةيناوهشلا ةوقلا ربق ىلإ ةراشأ (ثفر الف)

 0 ناسنالا| لح ىلإ ةيمهولا ةوقلا رق إو ةراش 2 (لادج الو) هل هلوذو « 0

 طارانم لع ناشالل هتعابلا هو . :هئايسأ و 00 أو ةلاعفأ وو امص وهلا تاذ' قل ادخلا

 ةلواشلا ة هذه ُق اروصح ل ًانقزم ناكابلف » ءىبلا لك ىف م ةمصاخل او 2 0 سائلا

2# 



 عاما وه قوسفلاو « ةليلحلا عم هتامدقمو عاملا وه ثف ةرلا نأ 0 5 ' "ا 35 0 0

 جحلا ىلع مزعلا وه . قوسفلا : ىربطلا ريرج نب دمح لاق : سداسلاو . انزلا ليبس ىلع هتامدقمو

 نم ىذلا لدجلا نم هلصأو « ةلداجلا نم لاعف وهف لادجلا امأو ؛ هتاروظحم كرت ىلع مزعي ملاذإ

 ؛الوتفمالإ نوكيال هنآل مامزلا مسأ ليدجلاو ؛ لوتفم ىأ ليدجو لود مامز : لاقي « لتقاا

 ركذو « هيأر نع هبحاص لتفي نأ موري نيمضلا نم دحاو لكن أل ةلداجم ةمصاخملا تيمسو
 ىلإ خوزذللا هنم فاخن ئذلا لادجلا وه: نسحلا لاق : لوالاف. لادا اذه ىف اهوجو نوّرسفلا
 اوعمتجا اذإ اوناكاشيرق نا: ظرقلا كنك نان فمع لاق: ىاثلاا لييجلاو 8 ةككلا !! ١ يفللا

 : ثلاثلاو . كلذ نع ىلاعت هللا مهاهنف . مثأ انجح لب : نورخآ لاقو . متأ انجح : مهضعب لاق « ىنم

 « حزقب ةفلدزملا ىف مارحلا رعشملا دنع نوفقي اوناك ًاشيرق نأ جحلا ىف لادجلا ًاطوملا ىف كلام لاق

 نحن : ءالؤه لوقيو ؛ بوصأ نحن : ءالؤه لوقي نولداجتي اوناكو . تافرعب نوفقي مثريغ ناكو

 كبر ىلإ عداو , رمآللا ىف كنعزاني الف هوكسان مهاكسن» انلعج ةمأ لكل) ىلاعت هللا لاق . بوصأ

 اهف لادجلا وه اذه كلام لاق (نولمعت امب ملعأ هللا لقف كولداج ناو « ميقتسه ىده ىلعل كنا

 : مهضعب لوقي نرأ جحلا ىف لادجلا : دم نب مساقاا لاق : عبارلا . ٍلعأ هللاو ىوري

 ةي قر ىلع رومشلا باسح اولعحجي نأ اورمأ مهنأ كلذو ٠ ًادغ لب : نولوقي نورخآو ؛ مويا حلا
 مويلا اذه : لوقي مبضعبف نوفلتخ اوناكب بسلا اذهبف ؛ ددعلا ىلع هنولعحب اوناكنورخآو ؛ ةلهآلا

 ةلهاألا نأ .كل انيبدق : مل ليقدن اكف ؛ كلذ نع مهاهن ىلاعتهللاف ؛ ادغلب : لوقي مهضعبو . ديعلا موي

 لاق : سماخلا . ةهجلا هذه ريغ نم هيف اولداجت الو كلذ للع اوميقتساف . جحلاو سانلل تيقاوم

 مهرمأ نيح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف اولداج ام ىبنلااذه ىف لخدي : ىلاعت هلا همحر لافقلا

 هيلعلاقف ؟ اينمرطقت انريك اذهو ىنم ىلا حورن : اولاقو « كلذ مهياع قّثف . ةرمعلا ىلا جحلا خسفب ٠

 لادجلا اوكرتو «ةرمع العجل و ىدحلا تقام تردتسا اه ىرمأ نم تلبقتساول» مالسلاو ةالصلا

 ىف بيصملا مهمأ ىف مهفالتخا ببسب حلا ىف 1 : لير نب نحلرلا فلط لاق سس داجلا ل

 لادجال : ملل يقف نينسلا ىف نيفلتخم !وناك مهنأ : عباسلا . مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ تقول جحل

 دارملا وهو: مالسلا هيلع ميهاربإ تقو ىف جحلا هيلع ناكا» ىلإ داعو رادتسا ناحزلا ناف« . ف

 تاومسلاهللا قاخ مويهتئيهك رادتسادةنامزلا ناالأ» عداولا ةجح ىف مالسلاو ةالصلإ هيلع هلو

 عضوملا اذهىف انس> امالك ىضاقلا ركذو ؛ بابلا اذه ىف نورسفملا هلاق ام عومج اذهف «ضرألاو

 نوكي نأو . اربخ نوكب نأ لمتح (جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف) ىلاعت هلوق : لاقف



 يابا " ةكيياال "كلان مه 5 جي 0 2 2 يل
 0 5 غب نت 9 72 6 1 نلف ل 2 : ري ,٠

 ةيآلا «قوسف الو ثفر الف» ىلاعت هلوق 6/١ ٠

 ةءارقلاهذه ىفىلاعت هللا هصخ مرجال ؛ حببقلا عاونأ عيمج ىلع المتشم لادجلا ناكاسلف : ءاضغبلاو

 بصنلابثلاثلاو . مفرلابنيلو آلا أرق نم : اولاق مهنافنورسفملا امأ :ىفنلا ىف ةالابملاورجزلا ديزم
 ىلع ثلاثا لمحو ؛ قوسف الو ثفر نوكي الف : ليق هن ؛ ىهنلا ىنعم ىلع نيلوألا لمح دقف

 صخو ىهنلاب نالوالا صخ مل هنأ نابب سيل هنأ الا هولاقام اذه . لادجلا ءافتناب رابخالا

 ىفنلاب ثلاثلا

 (مكئاسن ىلا ثفرلا مايصلا ةليا مل لحأ) هلوق ىف هانرمف دقف ثفراا امأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 2 ةعماجلا ا ناسأالاب ثفرلاف 3 عامجاب قاعتبام لك هنم كل ٍ 0 لاقو : عامج ا 5 دارملاو

 ْق 4 طظفاتلا 3 اولاق ءالؤهو 0 عامجا جرفلاب ثفرلاو 3 زمغلاو دبل ديلاب ثفرلاو 5 قاعتب امو

 لوو مرح وهو هريعب ودحي ناك سابع نبأ نأب اًجشحاو أ ءاتفر نوكيال ءاسنلا 'ةغ

 8ك رطل ىدصل نأ" امومه ان نيش” نهو

 نورخآ لاقو  ءاسنلا دنع ليقام ثفرلا اما : لاق ؟ مرح تنأو ثفرتأ ةيلاعلا وبأ هل لاقف

 مالسلاو ةالصلا هياع هلوف ربخلا امأ ةخالاو ربخلاب ءالؤه جتحاو «شحفلاو انخلا لوق وه ثفراا

 ثفرلا نأ مولعمو «مثاص ىنإ لقيلف همتاش ؤرءا ناف لهي الوثفري الف مدح موص موي ناكاذا»

 0 ل هلع نأ 2 ىرز نأ وبه هنألا مآ( نتحفلا و الأ لاوق. الآ لمتح ل نبه

 امأ . مالكلانم وغللا ثفرا| : ةديبع وبأ لاقو . اثافرا لجرأ| ثفرأ لاقي « قطنملا ف شاحللالا

 نأ لبق ايف انركذ دقو « قسفي قسفل ناردصم امهو . دحاو قوسفلاو قسفلا نأ ملعاف قوسفلا

 ىصاعملا لك ىلع هولمح نيققحلا نع ريثكف كال فاتخاو , ةعاطاا 02 جور لا وه قوسفلا

 عار عيمبج نع ءاهتثالا بجوي ءىنثلا نع ىبملاو ؛ هل لوانتمو لكلل حلاص ظفللا نآل:اولاق

 (هبر رمأ نع قسفف) ىلاعت هلوقبدك أتماذهو ؛ ليلد ريغ نم حت قوسفلا عاونأض عب ىلع ظفللا

 'اوركذمثعاون آلا ضعب هنمدارملانأولا مهضعب بهذو (نايصعلاوقوسفااورفكلاكيااهركو)هلوب و

 اوزانتالو)ىلاعت هلوقفنآرا انا للا ونا ملا لعادل باندا ةنم دارألأ ةلوآلا: اهوجو

 ململا بابس» مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقف ربخلا امأو (نامالا دعب قوسفلا مسالا سب باقلالاب

 2 كمرش الوبتاكراضيال) للاعل لاق 0 تالا ءاذيالا هذه دارألا : قاتلا را هلاتقو قوق

 6 ف اوناك مهناف 2 مانصالل حذلا وه ديز نبا لاق : كلاثلاو )ع قوسف هناف أ ولعفت إو

 هناو هيلع هللا مما ركذي ملام اولكأت الو) ىلاعت لاقو ؛ مانصألا لجالو . حلا لجأل نوح<ذي

 هريغوديصلا لتق ف ىصاعلا 5 0 نبا لاق : عبارلاو هب هللأ ريغأ لهأ اقسف قار هلرقو اقل



 كو دوخي سس اح 3 : ا رح

 ىديارالا نركجو ىورام :.لزاللا : ناك ىاظنع هتلاا ىضر ةقينج ىأب ةيح »موصل هبل 3

 ةدابع جحلا ا للا ىلوأ لهأ الإ مرحال : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هريسفت ىف

 ةالصلاك ةينلا سفنب الإ هيف عرشي الف . مرتو ليلحت امل

 لئاسم هيفف (جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف ىلاعت هلوق امأو

 الو) نيونتلاو عفرلاب (قوسف الو ثفر الف) ورمع وبأو ريثك نبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 بصنلاب لكلا اورق نوقابلاو ء بصنلاب (لادج

 : ىلو ألا : نيتمدقمب اقوبسم نوكي نأ بحب ىنعملا ىف نيتءارةلانيب قرفلا ىف مالكلا نأ ملعاو
 ليلد هلاوحأ رئاسو مسالا تاكرحو « ىعسملا رهوج ىلع ليلد مسالا رهو« مسا هل ءىش لكنأ ٠

 امنوك ىنعأ , ةظفللا هذه تاكرحو.. ةصوصخلا ةيهاملا ديفي لجر :,كلوقف : ىمسملا لاوحأ لع

 . ةيفاضملاو ةيلعافلاو ةيلوعفملا ىهو ةيهاملا كلت لاوحأ ىلع لاد ؛ ةرورجو ةعوفرمو ةبوصنم

 ءامسالا اذه ىلعف ؛ ةفصلا ءازاب ةفصلاو . لصالا ءازاب لصالا نوكي ىت> ىلقعلا بيترتلا وه اذهو

 كلذو ؛ رج> رادج لجر : لاقيف را لاك اهم ظفلتي نأ ىغش تايهاملا ىيع ةلادلا

 كفي رعت ديرأ كح. ىمسملا تاذا ىف .ةئقلفع لاوحأ كيردتل كحضو امل تاير كلا 1

 ناف ؛ تاكرملا نع الاخ ظفللا لدجج تجو هلاوحأ نم ءىث فيرعت ىلإ تافثلا غانم ىنملا

 اهيرقأو ب تاكركلا ففخأ هال يضنلا) لاقي نأ تجو كبر تاقوالا ,ضءا فا

 نركرنللا ىلإ

 بجوب ةيهاملا ءافتثاو . ةيهاملا تيفن دقف . بصنلاب لجرال:تاق اذإ «ة يناثلا ةمدقملا )

 ؛امهيم اركنم الجر تيفن دقق . نيونتلاو عفرلاب لجرال : تلق اذإ امأ « ًاعاق اهدارفأ عيمج ءافتنا ٠

 : كلوق نأ تبتق . لصفنم ليلدب الإ ةيهاملا هذه دارفأ عيمج ءافتتا بجويال هفصوب اذهو

 نيونتااو عفرلاب لجرال : كلوق نم ىننلا مومع ىلع لدأ بصنلاب لجرال

 (ةنالثاا) اورق نيذلا امأ : لوقنف : نيتءارقلا نيب قرفلا ىلإ عجرنلف نيتمدقملا نيتاه تفرع اذإ ٠

 كلذف بصنلاب ثلاثلاو . نيونتلا عم عفرلاب نيلوألا اورق نيذلا امأو . لاكشا الف بصنلاب

 ةرابعشفراا نآل كلذو ؛ قوسفلاو ثفرلا ىفنب مامتهالا نم دشأ لادجلا ىفنب مامتهالا نأ لبع لدي

 نعةرادعقوسفلاو « هلوق ةيشمتىهتشي لداجملا نآل « كلذ ىلع لمتشم لادجلاو ؛ ةوهشلا ءاضق نع

 ةوادعلا للا ىدؤملا شاحالاو ءاذبالا لع مدقياما ريثكو 2 قحلا داةنب الل داجملاو 2 هللأ 1 ةفلاخع



 ةيآلا «جحلا نييف ضرف نمف» ىلاعت هلوق 1/١

 : ناتلأسم هيف ( حلا نيف ضرفنفإل ىلاعت هلوقو

 تعردأ اذك كيلع تضرف :لاقي « بجوأو مزلأ ةخالا فعضرف» ىنعم (ىلو الا ةلأسملا))

 دتولا ىفو حدقلا فزلا ضرفلا : ىبارعالا نبا لاق  عطقلاو زحلا ةفللا ىف ضرفلا ىنعم لصأو

 ضرفدهنمو ؛ هيف ىذلا زحلا دتولا ةضرفو ء رتولا هيف عقب ىذلا زحلا ءسؤقلا ةضرفو ؛ هريغ ىفو

 ىف ءاج الار هيب ج وأ ىمف انهه ضرفف ؛ حدقلل زها موزاك  دبعلل ةمزال اهن ال ءاهريغو ةالصاا

 ضرف دق) هلوةو . فيفختلاب (اهانضرفو اهانلزنأ ةروس) هلوق وهو ؛ نابأ ىنعمب ضرف : نآرقلا

 : وادم ًائيش عطق نم نأال ؛ ل ىنعم ىلا عجار اضيأ +7 : ) مكنامبأ ةلحت ركل هللا

 امهالك « نابأ ىنعع ضرفو ٠ بجوأ ىنعب ضرفف « هريغ نع هنابأ اًيش ضرف اذإ ىلاعت هللاو
 دحاو لصأ للا عج ري

 دارملاو : جحلا نهيف هسفن مزلأ نف : ريدقتلاو . افذح ةبآلا هذه ىف نأ ملعا (ةيناثلا ةلأسملا))

 نع جرخيف . هلعفي لعفب الإ اجاح ريصي الدنأ فالخال ذإ ًامرحم مرحنا ريصي هب اف ضرفلا اذهب
 كلذ ريغ ىلا ؛« سأرلل ةيطغتلاو ءاسنلاو بيطلاو سبللاو ديصلا هيلع مرحيو : الالح نوكي نأ نع

 اذهلو « هسفن ىلع ءايشاللا هذه هب مرح ام لعف هنألل . امرح ىمس هيلع رومآلا هذه رحت لجالو

 نمف) ىلاعت هلوقف مرحب ال ناكهالول امن امف نوكي ام مرحي هنآل امرح ةعقبلا تيم اضيأ ببسلا

 فاتتخا مث ؛ امرحنو اجاح ريصي هلجال هلعفي لعف نم مرحبلل دب ال هنأ ىلع لدي (جبلا نيف ضرف

 نم ةينلا درجمب مارحالا دقعني هنأ : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق ؟ وه ام لعفلا كلذ نأ ىف ءابقفلا

 ؛ ةينلا درجمب مارحالا ىف عورشلا حصي ال : هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو ؛ ةيبلتلا ىلإ ةجاح ريغ

 0 ل نك ور ةاريسف ىف هللا: همر لاففلا "لاق « ئدملا قاوس' وأ ةيبلتلا اهلا مذنب ىنح

 ؛ مرحأ دقف رعشأ وأ داق اذإ : لاق هنأ رمت نبا نع عفان ىورو ؛ مرحأ دقف هدلق وأ هيده رعشأ

 هللا ىضر ىعفاششلا ةجح ٠ مرحأ دقف جحلاو ةرمعلا ديرب هبحاصو ىدهلا دلق اذإ : سابع نبأ نعو

 : هوجو هنع

 ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف حلا نيف ضرف نمف رز ىلاعت هلوق «(ىلوألا ة ةجحلا ١)

 هنوكب ةيبلتاا ىف ةتيلاراعشا ال هناذ « ىدحلا قو سوأ ةيبلتلا نع ةرابعز وكي نأ ن كمي الحلا ض قر (لا

 جحلا ضرفو « ةينلا نع ةرابع جحلا ضرف نوكي نأ الإ قبي ملف ؛ زاجمب الو ةقيقحب ال : امرح

 جحلا داقعنا ىف ةيفاك ةينلا نوكست نأ بجوف (ثفر الف) ىلاعت هلوق ليلدب ؛ جحلا داقعنال بجوم

 «ىوفنام ءىردأ لكل اميإو» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ 4 ةيناثلا ةجحلا إل
 و



 1 1ك 3 لما يا
 ةباحصلا لع ىو رملا اللا هضراعيال ضتلا نأ : نات

 ةنسلا ىف نوكي امنا جحلا نأ : اهدحأ : هوجو هيف (تامولعم) ىلاعت هلوق (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 انازم ةسلا فان الا ةرسلا 0 !له ١ د زف ةضامراطم ريشأ ف ل

 عرشلاف لوقلا اذه ىلعو عرشلا اذه لوزن لبق هوملع اوناكام ىلع رهشألا كلت ةفرعم ىف مهاحأو

 هيلع لوسرلانايبب تامولعم اهب دارملا نأ : ىناثلا : هل اررقم ءاجامتإو اوفرعام فالخ ىلع تأي مل

 ءاهريخأت الو اهمدقت زوال ةنيعم تاقوأ ىف ةنقؤم امنأ اهب دارملا : ثلاثلا . مالسلاو ةالصلا

 (رفكلا ىف ةدايز ءىسنلا امإ) مهيف لزن نيذلا هلعفي امال

 . جحلا ربش ثأ لبق جلاب لم نأ دخل زوخال : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق «ةعبارلا ةلأسملا)

 ةنسلا عيمج ىف زوجي : منع هللا ىضر ةفينح وبأو ىروثلاو كلام لاقو . قاحسإ و دحأ لاق هيو

 ءزيكتتلا ليسا لع ليلقت عمج لو (تامولعم ري جلا هلوق) هنع هللا ىضر ىعفاشلا ةجح

 نأ تبق“, ىند الإ: ىلا فرضي ريكتلادنعو ةثالث ءاندأ , أ ثعىلإ هربك ابار: لراس

 نم ضعبو ؛ ةدعقلاوذو ؛ لاوش : ةثالثااكلتنأ لعاوةفتانورسفملاو . ةثالث جحلا رهشأنأ دارملا

 : هجوأةثالث هيلع لديو . تقولالبقجحلاب مار>الا زوحيالنأب جو:لوقنف اذهتبث اذإوةجحلا ىذ

 ةالصىفةبطخلا نأ:ىناثلا . ةالصلا ىلع ا ءادالاتقو لبق ةدابعلاب مارحالا نأ : لوألا

 وهو مارحالا حصيال نآلف اكح .ربظلا نمنيتعكر ماقم تميقأ منال « تقولا لبق زوجتال ةعمجا
 لبق جحلا تقو بهذ اذا جحلا ءادألل احيحص قبال مارحالا نأ : ثلاثلا . ىلوأ ةدابعلا ىف عورش

 ىبأ ةجح  ءادتبالا نم لوسأ ءاقبلا نآل ؛ ىلوأ تقولا لبق جحلا ءادال احيحصدقعني ال نآلف ءادالا

 سانلل تءقاوم ىه لق ةلهأألا نع كنولئسي و) ىلاعت هلوق : لواألا : ناهجو هنع هللا ىضر ةفينح

 تيقاوم اهنأ نذا تيثف جحلل تيقاومب تسيل ىهو ؛ جحلل تيقاوم اهلك ةلهآلا لع (جحلاو
 5 جحلا) هلوق ىف اجح تقولا ىمس انك. ازاجم اجحمارحالا ىمسي نأ زوجيو ؛ مارحالا ةحضل

 تقولا نم برقأ جحلا ىلا مارحالا نآل ىلوأ اذه لب (تامولعم

 رذنلاك تقولا ىلع همبدقت زاجل , جحلا مازتلا مارحالا نأ (ةيناثلا ةجحلاو ل

 اهب متكسمت ىتلا ةيآلا نم صخأ اهانركذ ىتلا ةيآلا نأ (لواآلا نع باوجلاوإ)

 رذنلللاصتالاوءادالل ربتعمتقواا نأمارحالا نيب ورذنلا نيبقرفلانأ «ىناثلا نع باوجلاوإ)

 عورشاضي أ وهفامازتلا هنوك عم هناف مارحالاامأو ادتبم دقعب الاروصتيال ءادآلا نأ ليلدب ءادالاب

 تقولا ىلا رقتفا مرج الف ؛ هيلع دقعو ءادأالا ىف



500 0000 

 ةبآلا «تامواعم رهشأ جحلا» ىلاعت هلوق ١

 مكاص راهنو « مناق ليل : موك ايف جحلا ناكامل جحلا سفن ربشألا لعج هنأ

 ىف اوفاتخاو , جحلا رهشأ نم ةدصعقلا اذو الاوش نأ ىلع نورسفملا عمجأ (ةيناثلا ةلأسملا)

 سابع نبا لوق وهو ؛ جلا رهشأ نم ةدجحلا ىذ نم لوألا رشعلا : هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 ف ى

 ىلاعتهللا نأ : لوالا : هوجو نم هنعهللا ىضر كلامةجح . جبحلا رهشأ نم رحنلا ةليل عم ةجحلا ىذ

 ةثالث هلقأو عمجأ ظفلب ريشالا ركذ

 اذإ ةأرملاو راما ىرر وهو ؛ جحلاب لصتيام ضعب اهيف لعفي رحنلا مايأ نأ «ةيناثلا ةجحلا)

 ريخأتزاوج ةورع بهذمو ءرشعلا دعب مايأ ءاضقتنا ىلإ هنم دبال ىذلا فاوطلا رخؤت دقف تضاح

 ننقل :ريخا ىلإ ةرايزلا فاؤظ

 الدم ؛ لسا ولا ءارواق هيف كرتشي عمجا ظفل نأ : امهدحأ : نيرجو نم لوألا 507

 افا ذك ةهنس كتبأر : لاقي اك« هلك ةلزنم روشلا ضعب لزت هنأ : ىاثلاو (اكبولق تغص دقف) هلوق

 ا اال

 ا ]و قلرطلاو قلحلاب لح دقوا ناسنالا هلعفي راجل ىفر نأ: ىاثلا نع بايوجلاو

 ىفال ءاضقلا مكح ىف هن اكيف هدعإ تفاط اذإ ضئاحلاو ؛ جحلا لامعأ نم سيل هن اكف : همارحا

 اوكسمت دقف « جحلا ربشأ نم ىه ةجحلا ىذ لوأ نم مايأ ةرشع نا اولاق نيذلا امأو «ءادألا 5

 موينأ : ىناثلاو .رحتلا مون ربك الا حلا موينأ معز نم نيرسفملا نم نأ : لوألا 2 نيهجوب 4

 جنحا هناف هنع هللأ ىذكر ىعفاشلا انا نراتدلا فاوط وهو « جحلا ناكرأ نم نك تفو رحنلا

 أذهف : اهقو ءاقب م ك2 نوكدال ةدأ.علاو 2 رحنلا موي رجفلا عولطب توف جحلا نأ هلوق لع

 بهاذملا ةهدذلفم رب رقت

 ساذلل تيقاوم ىهلق ةلهألا نع كنولأسي) لبق نم لاق ىلاعت هنأ : لوألا : نالاكشإ انبه قب

 جحلل تيقاوم ةلهالا لك لعفس (جحلاو

 نم ءرملا مرحب نأ جحلا مامتا نم : اولاق مهنأ ةباحصلا رباكأ نع روتشا هنأ : ىناثلا لاكشالاو

 ا ليق الإ يحلب ءالقأ ةريود نم 9- نأ زوجبال ديدنشلا دعبلا هراد دسعل نمو ؛ هلهأ ةريود

 صوص نامزب ةديهم ربع حلا 0 نأ ىلع لدي أذهو 2 جحلا

 (تامولعم 0 جحلا) هلوق ىهو ةيآلا هذهو 2 ةماع ةيآلا كلت نأ : للاولا نع ةناوكلو



. 

 اسإ ع ا رش 2 ل ل ل

 لات 0 هاتفي سل نف تامولعم رهشأ جحل 0

 ىَوقَلا الا َرَح نا و وع نما 1 َ ما 3 .

 57 لوألا ةزفناو

 وه ىذلا ضرفلا كلذ ىأ ٠ ىلع ىنعمب «نمل» هلوق ىف ماللا : ءارفلا لاق «ةثلاثلا ةلأسملا)

 مهل ىطرتشاود» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك « ةنكم لهأ نم نكي مل نم ىلع مزال موصلا وأ مدلا 0 8

 مهبط أ «:الؤلا 0
 نهال روضحال مرحلا روضح دارملاو ؛ لهاألا روضح رك ذ ىلاعت هللا 6« ةعبارلا ةلأسملا) 1

 نوتك اس هلهأ ثيح نكسي هنأ لجزلا نع تلاغلا نآل

 مورخناو مارحلا لصأ نال فصولا اذ فضو امنإ مارحلا دجسملا (ةسماخلا ةلأسملا)
 عونمملا مارخلا دجسملاو « هنايتا نم عنم هنأل مارح هنغ ىبنملا ءىثلاو بساكملا نع عونمملا

 نمزو نامز لثم ؛ مرحو مارح لاقيو : ءارغلا لاق : هلعف نع عنمام هبف لعفي نأ نم

 ديدش هللا نأ اوملعاو ٠ مكلع ضرف امف ديري : سابع نبا لاق (هّللا اوقتاورإ ىلاعت هلوق امأ

 ىلع ءىسملا ةازاجم وهو « نايس ةيقاعلاو باقعلا : ٍلسم وبأ لاق ؛ هدودحب نواه نمل باقعلا

 نقود 7“ لئاقلا لوفك '( ءىدلل [تكف هيفا كار مناك : ةضاحلا نم قم ومار ننال

 كلعف ةبق

 لادج الو قوسف الو ثفر الف جحلا نييف ضرف نمث ؛ تامولعم روش حلا ١) ىلاعت هلوق

 (بابلآلا ىلوأاب نوقتاو ىوقتلا دازلا ريخ ناف اودوزتو هللا هماعي ريخ نم اولعفت امو جحلا ىف

 : لئاسم هبف

 نم انبه دب الف . ربشالا سفن سيل جحلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم (ىلوآلا ةلأسملا)

 وهو فاضملا فذ تامولعم ا 20000: ؟ اه دحأ هوجو ةفو 1 ٠

 ىأ ٠ تامولعم ربشأ ججح جحلا ريدقتلا:: ىاثلاو . نارهمش دربلا تقو ىأ . نارهش دّرلا : ملرقك

 نم اهريغ ىف امنوزيجتسي ةيلهاجلا لهأ ناك 5 اهريغ ىف زوج الو  رهشألا هذه ىف الإ جحال

 وهو : زامضا ريغ نم ةبآلا ميحصت نكي : كلاثلاو : رهشألا ىلإ فاضملا ردصملا فذخل « ربشالا



 .آلا «مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ» ىلاعت هلوق 208

 ةفاك سانلا قح ىف تبثي خيسنلاو ؛ جحا رهشأ ىف:ةرمعلا

 نأ الإ « ىندملا ىلع ًاسايق ةعتملا لهأ نم ناكدارفالا لهأ نم ناكنم نأ( ةعبارلا ةجحلا))
 بجوف ةيانك (كلذ) هلوقنأ ىلاعت هللا هحرةفينح ىبأ ةجح؛ هان رك ذ امل هيلع مدال ىكملا عتمتملا
 ضغبلا نم ىلوأ ضعبلا سيل هناأل ؛ مدقتام لك ىلإ اهدوع

 نأ سيلأ': ناحجرال ببس برقلا نال ىلوأ برقالا ىلإ هدوع لاقي نأ زوحيالالل : هباوجو
 رئاس نع ةلفجا كلت تزيمت امناو ؛ ةريخالا ةلملناب صتخم لمجا بيقع روك ذألا ءانثتسالا نأ هبهذم

 انره اذكف برقلا ببسي لما

 فاو لهأ 2 كلام لاف : مارحلا دجلا ىرضاح دارا ىف اوفلتخا 4 ”ةيناثلا ةلأسملا)

 اوجح ىتح ةكمب اوماقأ مث مل زوجي ثيح نم ةرمعلا امر 181 نأ ىلف لاق فولط ف

 معن :لاق « عتمتملا ىلع بجيام مهيلع بحيأ مرحلا لهأ نع هللا همحر كلام ليسو « نيعتمتم اوناك

 لاقو ؛ ةصاخ ةكم لهأل الإ كلذ ىرأ ال : لاقف . ىنم لهأف : هل ليةف'ككم لهأ لثم مث سيلو

 نونوكي نيذلا مه : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو « مرا لهأ مث مارخلا دجتدملا اورضاح : سواط

 لاقثو « نيرضاحلا نم اوسيلف رصقتلا ةفاسم ىلع اوناك راف . كم نم رصقلا ةفاسم نم لقأ ىلع

 , ةفحجلاو « ةفيلحلا وذ ىهو « تيقاوملا لهأ مارحلا دج لا اورضاخ :هنع هللا ىضر ةفينح وأ

 لهأ نم وأ ؛ عضاوملا هذه نم عضوم:لهأ نم ناك نم لكف « قرع تاذو « لسليو.: نرقو

 ةيالا ظفلو « سانا بهاذم ليصف: وه اذه. مارحلا دجسملا ىرضاح نم وهف ةكم ىلإ اهءاروام

 : هنورضحو مارملا دجسملا نودهاشي نيذلا مم ةكم لهأ نآل : هللا همحر كلام بهذمل قفاوم

 دارملاو ؛ مارحلا دجسملا هللا رك ذام ًاريثك : لاق ىعفاششلا نأ الإ : مهيلع الإ لديال ةبآلا ظفلف

 هللا ىلص هللا لوسرو (مار1ا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس) ىلاءت لاق . مرحلا هن

 (قيتعلا تيبلا ىلإ امل مث) لاقو : مارحلا دججدملا نم ال مرحلا ند هب ىرسأ امنا ٍملسو هيلع

 همام" لطذ التف ذه كدا ذإ ٠ 0 تيبلا ىف قارتال ءامدلا نآآل . مرحلا دارالاو

 1١ ل نك كو ( فاشملا دحارضاخا + لازاللا 1:1! نآجتو) هقبلع لذيوادانزككذاام انبه مارخلا

 هفاسم نود ناك نه لكف“ رصقا'ةفاسم ىف تبث اس[ رفسلا كح ناكاملو ؛ ارضاحب ناك | رفاسم

 ةرضاح : ىرقلا لهأ ىمست. برعلا نأ : ىاثا . ارضاح ناكو ارفاسم نكي ملارصقلا

 داللا سيما وذا لهأ, ١: نمانلا مدلك رورشم و © نيداباو ةيداب“ 3: ربلا'لهأو ٠ نيرضاخو

 رذدلاو ليدولا لهي امج



 وهو . اهف ةمكحلا ةجو ىلع ةتبلا لقعلا علطي ال ةدابع اضأ جحلاو « ىلاعت هللا ةاضرم ضل الا هب

 ”تاذللارثك'أ نع دعاتلا تجوب وا( قطاولااو لهاألا ةقرافم انجب نال لنا عم

 جحلا نامز ىف عقاو هضعب ةرشعلا مايألا هذه نا مث . هتاضرم ضحن الا هب توي ال مرج الف

 ىلا قاش نم لاقتنا وهو جحلا نم غارفلا دعب عقاو هضعب و ؛ ادج نيقاش نيئيش نيب اعمج نوكيف

 هذه مايصرلاعت هتللابجوأ مرج الف « ةجردلا ولعو باوثلا ةرثكل ببس كلذ نأ مولعمو ؛قاش

 ناف (ةلماك ةريشع كلت) لاف ؛ ولعلاو لاكلا ةياغ ىف ةدابع هنأ ىلع هناحبس دبش و « ةرشعلا ماياألا

 نقف .ةلماكة ربع « ةؤيثع ةئأيو ةرثع ::لاق هن كيف «لاحلا ميظعت ىلع لدي عضوملا اذه ىف ةيكلا

 نعط نايبلا اذهب طقسو « ةسيفنلا دئاوفلا هذه لع 0 هذه لانشا رجلا وح اء

 نيملاءاا بر هلل داو ةيآلا هذه ىف نيدحلملا

 لئاسم هيفف (مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي مل نا كلذ) ىلاعت هلوق امأ

 مزلي ام ركذ ةروكذملا رومالا برقأو « مدقت ام ىلإ ةراشا (كلذ) هلوق (لوألا ةلأسملا)

 هللا ىضر ىعفاشلا لاف ؛ وداخل ببسلا اذهلف . مهعتمت ركذ مهنم دعبأو « هلدبو ىدحلا نم عتمتملا

 نكي مل اذإ نوكي امنا ىأ « عتمتملا ىلع هلدبو ىدحملا موزا وهو« برقآلا ىلإ عجار هنا . هنع

 ؛ هلدب الو ىدحلا همزاي ال هناف مرحلا لهأ نم ناك اذإ اماف . مارحلا دجسملا ىرضاح نم عتمتملا

 3 هيلع بجاولا نم ناكهنال قافالا مز ) امنا ىدحلا اذه هنع هللا ىذر ىعفاشلا دنع نال

 تاقيملا نمال جحلانع مرحأ مث ؛ةرمعلا نع تاقيملا نم مرحأ ايلف : تاقبملا نم جحلا نع مرحي

 1 0 1 نأ هيلع بحب ال ىكملاو . مدلا اذه اروبجم لعخ « لاخلا كانه لصح دقف

 ةفينحوبأ لاقو ؛ هلدب الو ىدحلا هيلع بحي ال مرج الف . هجح ىف اللخ عقوي ال عتقلا ىلع همادقاف

 كاوذأ لاو ةقمولا دعو عتملا 0 وهو ديسراالا أ اة (كلذ) هلوق نأ : هنع هللا ىذر ١

 هاي 1 اإل ةيانج مد وه مد هياع ناك نرق 3 عتع ا مار ل ند ملا كي دا

 هوجو نم هنعدللا قر فا

 ىرحلا هيف لخدي ماع (جحلا ىلإ ةرمعلاب عت نم ىلاعت هلوق «لوألا ةجحلا)

 بوجو وهو ؛ برقألا روك ذا ىلإ اهدوع بجوف ةبانك (كلذ) هلوق «ةيناثلا ةجحلا)

 نوكي دق قافآلا ريغ نأب عطقلا مز . ايقافآ نوكي ىذلا عتمتملاب ىدملا باحيإ صختاذإو ؛ ىدهلا

 ًاعتمتم ًاضأ

 مهب رح قةيلهاجلا لهأ هءاعناكام خس ذل ةنابإ ةعتملا ونار قلا عرشلاعت هللا نأ ؛ 4 ”ةتلازلا حل ا 1



 ةيآلا «ةلماكةريشع كلتد ىلاعت هلوق ١

 ٍ 1و لو , برعلا عم باطخلا اذه نأ مالكلا اذه ةدئاف نايب ف (سداسلا عونلاا)
 :ريشلا ىف لاق هنأ ىور 6 اذهو ؛'تبرلاو ككل اعطاقنانانب كلذ ىلاعت هللا نيبف ء« باسح لهأ

 لاول هراش الاب | 4 ةللالا قالفاكا كابمأو ىئرخأ هرم راشأو : االث هيدي راشأو اذكهو اذكه

 نيرشعو ةعست ىلع ةيناثلا,و « نيثالث ىلع

 نال كلذو . طخلا فيحصت نم داوتملا ماسالا ليزي مالكا اذه نأ 4 عباسلا عونااإل

 ءاكشالا ]ذه لاَر ةلماك ةرشع كلت هدعب لاق اًذاف ءاطخلا ىف ناتبماشتم ةعسنو ةعسن

 دارالانوكينأ ل متحي (متعجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف) هلوق نأ «نماثلا عونلا)

 كلت ةعبسلا هذه نم بسحب هنأ ىنعم ىلع ؛ مايأ ةعبس لكي نأ عوجرلا دعب بجاولا نوكي نأ هنم

 « ةمدقتملا ةثالثلا كالت ىوس ةعبرأ جحلا نم عوجرلا دعب هيلع ىقابلا نوكي ىتح « ةمدقتملا ةثالثاا

 « ةمدقتملا ةثالثلا كلت ىوس ةعبس عوجراا دعب بجاولا نوكي نأ هنم دا رملا نوكي. نأ لمتحو

 لآ ١ لاكشالا اذه لاز ةلمآك ةرشع كلت هدعب لاق اذا « نيهجولا نذبل لمتح مالكلا اذهف

 ةمدقتملا ةثالثلا كلت ىوس ةعبس عوجرلا دعب بجاواا

 تامايصلاك ات نكنلف : ريدقتلاو . رمأ ىنعملا نكل ًاربخ ناكنإو ظفللا نأ عسا لا عونا ١

 هذهو (هلل ةرمعلاو جحلا ا لاهام ىلع مات جم الا حلا نال . ةلماك تامايص

 نوكي ىتح ةلماك تامايص تامايصلا هذه نكستلف ؛ جحلا كلذ ىف عقاولا للخلل تاناربج تاءايصاا

 تامايصلا هذه نوكب دارملاو : الماكاهات نوكي نأ بحي ىذلا « جحلا كلذ ىف عقاولا للخلا ًارباج

 فيلكتلا نآال ريخاا ظفل ىلإ رم“الا ظفل نع لدع امنإو ء امان جيحلا نوك نايب ىف ركذام ةلماك

 007 نأ راج بنا| اذهل دوج رلا ىف هيافلكملا لوخ د رهاظلاف ادجنادك أتم ناك اذإ ءئثلاب

 هباجيإ ىف عرشلا ةغلابمو . هب ردأالا دك أت نع ةيانك عوقولاب ءىثلا نع رابخالا

 عوجراا دعب ةعبسو محلا ىف مايأ ةثالث مايصب سمأ انمل هناحبس هنأ (رشاعلا عونلاال

 لاق الف « ىلاعتو هناحبس هللا دنع ةلماك ةميظع ةعاط هنأ نايب ردقلا اذه ىف سيلف « ججحلا نم

 فاضم موصلا نال كلذو « لامكلا ةباغ ىف ةعاطلا هذه نأ لع كلذ لد (ةلماكةريششع كلت) هدعب

 لاعب هللا لإ فاضم اضيأ جحلاو «ىل موصلا» ىلاعت لاق ام لع صاصتتخالا مالب ىلاعت هللا ىلإ

 صاصتخا ديز» ىلع 0 كَ 0 6 ةرمعلاو لا اوعاو) لاقام ىلع.« صاصتخالا مالب

 ةدابع هن الف موصلا ق- ىف امأ . كلذ ىلع اضيأ لد لقعلاف « ىلاعتو هناحبس هتلاب نيتدابعلا نيتاهل

 ول ار الف 3 ادد نا ىلع قا 1 كلذ عم وهو ؛ اف هك هجو ىلع ةتبلا 3 علطي ال



 000 / 80 مو رشع) هلوق 8 ىلاعت هللاف ء اذه 1 يا ل ْ

 اذهب نأ نير لاق تلاد ءابلل عم مهيتلا ىف 6 : كلدملل ف الامن عا كدبلا نكت نأ. 0 07

 ةفلكل لمحتملا « ىدبلل دقافلا نوكمل لدملا ماقم امتاق هنوك ىف لماك وه لب ءكلذك سيل لدبلا

 وه انا ةرشعلا ركذ وب« هللا دنع نم لماكلا, رجالا نم هل اصح ام لإ سسفنلا نك اس مولا 0

 نع ةدرفملا ةثالثلا هب داري نأ زوج . ةلماك كلت : لاق ول هناك (ةلماك) هلوق ىلإ هب لصوتلا ةحصل .

 (ةلماك) هلوق نأ ملعا مث «ةرشعلا ركذ نم اذه ىف دب الف ؛ ةثالثلا نع ةدرفملا ةعبسلا دا هلا ١

 : اهناثو . هماقم ةمئاق ء ىدهلا نع لدبلا ىف ةلماكامنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث نم لاكلا نايب لمتح

 اهنأ : اهثلاثو . هيلع نيرداقلا نم ىدحلاب ىتأي نم باوث لثم لماك هبحاص باوث نأ ىف ةلماك هنأ
 عتفلا اذهب تأي مل نم جح لثم ؛ الماكن وكي مايصاا اذوب ىتأ اذا عتمتملا جح نأ ىف ةلماك

 كانه نوكي نأدعبي مل « مايأ ةرشع مايصلا مكيلع تبجوأ : لاق اذإ ىلاعت هللا نأ ثلاثا عونلاا

 ؛فرعلاو عرشلاىف ريثك ماعلا صيصخت ناف , ظفللا اذهنع ماياألاهذهضعب جورخ ىضتقي ليد 020202

 لئالدلا ضعب بسحب اصوصخنوكي نأ لامتحا قب « متعجر اذإ ةعبس و جملا ىف مايأ ةثالث : لاق ولف
 دجوي مل صصخلا اذه نأ ىلع اصيصنت نوكي اذهف « ةلداكةرشع كلت : هدعب لاق اذاف « ةصصخلا

 < ل 1

 710 200 -لا

 دعبأ خسنااو صيصختلا هلامتحاو ؛ ىوقأ هتلالد نوكسف « ةتبلا

 ءارو امو « فولأو : نيمو « تارشعو « داحآ : ةعبرأدادعألابتام نأ «عبارلا عونلا)ب

 رثأ) ريشا اذه ملاكا افوضروم ادذغ هرشعلا ل رككو ار وانتم ءأ كارل د كا
 ةفصإ افوصوم اددع هنوكل ددعلا اذه تبجوأ امنا : مالكلا ريدقت راصف , فيرعتلا ىلإ جاتح

 تك رثلاارسكتتلا نع ايلاك لاا

 نواقلا ىمعت نكل و) هلوك, .برعلا مالك ىف ةرووشم ةقيرط ديكوتلا نأ «سماخلا عونلا)

 هنع ريعي ىذلا مالكلا نأ هبف ةدئافلاو (هيحانج ريطي رئاط الو) لاقو (رودصلا ىق ىلا

 ىذلا مالكلا نم نايسفااو وهسلا نع دعبأ ؛ ةريثكلا تافصلاب فرديو « ةريثكلا7 تارابعلاب

 ىلع المتشم هسفن ىف هنوك ىلع لدي ةريثكلا تارابعلاب ريبعتلاف .ةدحاولا ةرابعلاب هننع ربعي

 هنوك هنم ملعي ال هناف . ةدحاو ةرابعب هنع ربع ام امأ ءاهم لالخالا زوجي الو ؛ةريثك ملاصم

 هركذ نراك ةمكملا هذه لع المتشم ديكوتلا ناك اذاو «ابم لالخالا زوحجب ال؛ةقبم ةحلصم

 زاوج الاقل كامبل ا موصلا اذنه قفا ددعلا ةياعر نأ ىلع ةلالد عضوم ا اذنع

 . ةتبلا اهلامهإ



 ةيآلا «ةلماكةرشع كلتد ىلاعت هلو ١

 بجوف حلصي مارحالاو « موصلل افرط حلصت ال جملا لامفأ رئاس ن'ال : جحلا مارحإ

 « كضفأ وه ىذلا ىدهلل تقوب سيل جحلاب مارحالا لبق ام نأ : ىناشلا . هيلع هلمح

 لاحلدبلانأ هقيقحتو «لادبالاو ل وص الارئاسب ارابتعا ةلدب وه ىذلاموصلال اتقو نوكي ال اذكف

 دج: ولا كقؤ. أ لصحم نأ زوجي الف « لصاألا هنأاك ركحلا ىف ريصيف ؛ هماقم موقي لصألامدع

 رحي مل لصآألا
 حصاألاو « رحنلا موي ىلا جحلا ىف عورشلا دعب زوجب هنأ لع اوقفتا : لوقنق اذه تفرع اذإ

 «مايالا هذهف اوموصتالد مالسلاو ةالصا|هيلع هلوقل ؛ قيرثشتلا مايأ الو رحنلا موي زوجي ال هنأ

 ًارطفم ةفرع مازن كوكي ثيح جحلا مايأ ىف موصي نأ بحتسملاو

 هللا ىضر ىعفاشلا لاف ( متعجر اذإ) هلوق ىف عوجرلا نم دارملا ىف اوفلتخا 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 عوجرلا نمدارملا : هنع هللا ىضرةفينح وبألاقو ٠ نطؤلاو لهألا ىلإ عوجرلا وه : ديدجلا ىف هنع

 عوجرلادعب ةعبسلا مايأألا :ماص اذإ هنأ هيلع عرفتيو « عوجرلا ىف ذخالاو  جحلا لامعأ نم غارفلا

 |ةفينح ىلأ دنع هيزجبو « هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنع هيزحب ال « هتيب ىلإ لوصؤلا لبقو « جلا نع

 لعج ىل ات هللأناف 3 نطولا ل هأنعم: ( متعجر اذإ) هلوق ١ لوا : هوجو ىعفاشلا ةديح 2 هللأ همحر

 لضخب ال نطولاىلإ عوجرلاو ؛ طورشملادجوي مل طرشلا دجوي ملامو ؛ طرش نطولا ىلإ عوجزلا
 انلقرام دك أتيو ء طورشملا دجويال نأ بجوف طرشلا دجوي مل هلبقف ؛ نطولا ىلإ ءاهتنالا دنع الإ

 امل : لاق سابع نبا نع ىور ام : ىتاثلا . :ىئ:هيلع نكي مل نطولا ىكإ لوضولا لبق تام ول هنأب
 انفطف .«ىدسحلا دلق نم الإ ةرمع جحلاب مكلالها .اولعجا» ملسو هيلع هللا ىلح ىنلا لاق ايكم انمادق

 «جلملاب لبن ,نأ:ةبورتلا ةيشع انرمأ مث « .بايثلا انسبلو ؛ ءاسنلا انيتأ و «ةورملاو اقضلابو تيبلاب |

 «كراضمأ ىلإ متعجر اذإةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالثمايصف اودجت مل ناف ىدحلا مكيلع» لاقانغرف الف

 هنم انش فخأأ عتعلا موصف , ناضمر ىف رفاسملا نع.موصلا طقسأ ىلاعت هللا نأ : ثلاثلا

 : | ليق هنءاك : مايأ ةثالث لحم ىلع اقطع بصتلاب (ةعبس) ةلبعىبأ نبا أرق (ةعبارلا ةلآسملا)

 (اهتي ةبغسم ىذ موي ىف ماعط وأ) ةلوقك « مايأ ةثالث مايضف

 0 هيف هللا مهنعل نودحلملا نعط دقف ةلماك ةرشع كلت لامن اهل وة“امأ

 نأ : ىناثلاو ٠ حضاوال اخاضيإ نوكب هركذف ةرشع ةعبسلاو ةثالثلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم نأ

 اوُركذ ءاسلعلاو «لاخم كلذو « ةرسشع اهنّوك ىف ةلفاك ريغ ةرشع دوجو مهوب (ةلماك) هلوق

 اصنسنل (متعجر اذإ ةعبسو) هلوق ىف واولا نأ : لوألا : مالكلا اذه ىف دئاوفلا نم عا



 ١9 0 ةألىيأةالماض ديل ضف لامتهلوف
 موصلاو ةالصلا نيب عمجنم نأ ليلدب ًاضيأ مدلا بجوي ال نيتدابعلا نيب عمباو ؛ ىكملا ق> ىف

 ناربج مد نوكي نأو دبالف ءكسن مد سيل مدلا اذه نأ اذهب تبثف ؛ مدلا همزاي ال فاكتعالاو

 ليلد تقؤم ريغ هنوكو ٠ تيقوت الب تقلا لع ىدحلا بجوأ ىلاعت هللا نأ (ةثلاثثا ةجحلا )
 ةنقؤم اهلك كسانملا نآل نارنج مد هنأ ىلع

 هس بفرع اذإو + موصلاب كدس.ال كسنلا ١ 0 مول نأ يةيارلا ل
 دقو (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) هلوق ىف جحلا مامتإ فلكملا مزلأ ىلاعت هلا نأ لوقف انك

 (ىدحلا نمرسيتسا اف حلا ىلاةرمعلاب عتمت نف) ىلاعت لاق . اذبلف ؛ مات ريغ عتملا بح نأ ىلع انللد
 موهفم نسح ىنعم اذبف ؛ مكتجح هب لمكت :] ىدهللاب هوربجاف مكتجح ىف ًاصقن عقوي مكعتمت نآل كلذو

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا بهذم ىلع الإ ررقتي ال وهو « ةيالا قايس نم

 ولو ءزعملا نم ةينث وأ ٠ نأضلا نم ةعذج ةاش مد : عتملاب بجاولا مدلا (ةثلاثلا ةلأسملاإ)

 افف) هلوق ىف ءافلا نآل : جحلاب مرحأ ام دعب هبوجو تقوو ؛ زاج ةندب وأ ةرقب ىف ةتس كراشت

 دعب ميذ ولف . رحنلا موي عذيذأ 0-25 عتعلا يقع بجو هنأ لع لدي: (ئدلا ند رستنا

 اذه لصأوب + روك ال. هنعمل ضار فسح لاب 11 ةضادق عتعلا نال زاج جحلاب مرحأ ام

 صتخيف ةيحضالا مدك كسن مد هدنعو « تاناربجلا ءامد رئاسك ناربج مد اندنع عتمتلا مد نأ
 رحنلا مويب

 ؛ مالك الف ىدحلا دجو نا عتمتملا نأ ىنعملاف 4 مايأ ةثالث 00 دجي مل نفإ ىلاعت هلوق امأ

 نوكي نأ رهاظلا ؟ مايصلا مأ لضفأ ىدملا اذهف . مايصلا نم هلدب ىلاعت هللا نيب دقف هدحب ملناو

 وهو ؛ ىدحلا6 ٍناوثلاولاكلا ىف هنآ ل دلا اذه ى نيب لاعت هنكل : لضفأ لصاإلا وه ىدلا لدملا

 : لئاسم ةيآلا ىفو (ةلماك ةرشع كلت) هلوقك

 ىدشا ذجو اذإ ام ةلغ اوساق :اهقفلا] يدلل دحي مل اذإ امف صن ةيآلا (ىلو ألا ةلأسملا)

 موصلا ىلإ لدعي اضيأ انهف . لاغ نمثب عابب وأ . ايئاغ هلام ناكوأ  هنمت دحب لو

 , يحلاب هلاغتشا تقو مايأ ةثالث هيلعف ىأ (جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف) هلوق 4( ةيناثلا ةلأسملا)
 لبق ةرمعلامارحادعب هموص حصي ال ىدهلا دحي مل اذإ عتمتملا نأ ىهو « ةيهقف ةلأسم هيلع عرفتيو

 : لو الا : هوجو نم هنع هللا ىضر ىعفاشلا ةجح . حمصي : هتلاهمحر ةفينح وبأ لاق : جحلا مارا

  عوجرلا لبق مايأ ةعبسلا ماص اذإ اكو ٠ هلبق ناضمر ماص نك زوجي الف هتقو لبق ماص هنأ

 هال (جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف) لاق ىلاعت هللا نأال . هنقو لبق ماص هنا : انلق امنإو

 عه  رخف ٠و



 ةيآلا«ىدحلا نم رسيتسا اثد» ىلاعن هلوق 31

 ةرمعلا مدقي نأ : اهدحأ : طئارشسمخ عتّملا مد بوجول : انبادتحأ لاق (ىلو ألا ةلأسملاإ)

 نءءىثب ىنأو جملا رهشأ لبق ام مرحأ ناف « جلا رهشأ ىف ةرمعلاب مرحي نأ : ىناثااو . جملا ىلع

 مد همزاي ل ؛ ةئسلا هذه ىف جحو جحلا ربشأ ىف هبقاب لكأ مث ءادحاو ًاطرش ناكناو ؛ فاوطلا

 روشأىف اهلامعأب ىتأو . جحلار هشأل بق ةرمعلاب مرحأ ناو ؛ جحا روشأ ىف نيكسنلا نيب عمجب مل هنآل
 ةرمعلا ناكرأ نم نكرب ىنأ هنال عتملا مد همزاي ال : حصالا وهو ملا ىف لاق : نالوق هيف« جبحلا

 ىفمار>الاةمادتسا لعجي و كلذ همزاي : ءالهالاومدقلا ىف لاقو : هلبق فاط ول ع جحلا ربشألبق

 وهف جحلا ربشأ لبق فاوطلا ضعبب ىنأ اذإ : هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو ؛ هلادتباكجحلا ربشأ

 همزابال ىرخأ ةنس ىف ججح ناف , ةنسلا هذه ىف جحب نأ : ثلاثلا طرشلا . هرثك أب تأب مل اذإ عتمتم

 ىرضاح نمنوكي ال نأ : عبارلا طرشلا . دحاو ماعفف ةرمعلاو جحلا ةمحازم دجوي مل هنأل ؛ مدلا

 مارلا دجسملا رضاحو(مارهلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي ل نم كلذ) ىلاعت هلوقل مارحلا دجسملا

 . نيرضاحلا نم سيلف رصقلا ةفاسم ىلع ناكن اف ؛ رصقلا ةفاسم نم لقأ ةفاسم ىلع هلهأ ناك نم

 نم جحلاب مرحب نأ : سماخلا طرشلا . ناهجو هيفو : مرحلا نم وأ ةكم نم ربتعت ةفاسملا هذهو

 نال عتملا مد همزاي ال « جحلاب مرحأف تاقيملا ىلا داع ناف  ةرمعلا نم غارفلا دعب ةكم فوج

 عتملا مد موزاىف ةربتعملا طورشلا ىه هذهف ءدجوي ملو تاقيملا نم مارحالا كرتل مدلا موزا

 نأ هل زوجي الف ؛ةءاسالا ناربج مد عتملا مد : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق «ةيناثلا ةلأسملاإ)

 : هوجو نم ىعفاشلا ةجح « هنم لكأيو كسن مد هنا : هنع هللا ىضر ةفينح نأ لاقوة هه لكأب

 لوصح نايب ؛ ناربج مد مدلا نوكي نأ بجوف للخ هيف لصح عتقلا نأ (ىلوآلا ةجحلا))

 هللا ىضر ىلع هل لاف « ةعتملا نع ىهني ناك ناهّْنَع نأ ىور : لواألا : ةثالث هوجو نم هيف للخلا

 ا اللا ايف طش لاق لهي ةللذاو « ةيوعلا و ةسابللل ابيب ةصخر .قإ؛ تدع ؛ اهيلع

 لصح هنأ ىلع لديف : ةقشملا ىلع ةدابعلا ىبمو « عافتنالاو ذذلتلا نع ةرابع عتملاو , ًاعتمت هاهم ىلاعت

 رفسلا راض عتملا ىف نأ : لرصفتلا ليبس ىلع لاخلا نايب وهو : ثلاثلا ؛ للخ عون ةدابع هنوك ىف

 تقو هفرتلا لصح ًاضيأو : حلا وه ربك الا .جحل | ناف « حلل نوكي نأ هقح نم ناكو ؛ ةرمعلا

 تاقيملا لعجاملف مظعأ هناف . ميحلل تاقيملا لعج هقح نم ناك ًاضيأو ؛ لالخ كلذو امبنيب لالحالا

 ناربج مد مدلا لعج بجو جيلا اذه قل اللا كوكا :كيثااذإو ؛ للخ عون كلذ ناك ةرمعلل

 كين مدا

 اكو 'امهبدرفأ ول كة رمعلا وأ جحلا كسانم نم ىلصأ كسنب سيل مدلا نأ (ةيناثلا ةجحلا١
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 بجو عضوملا اذهىف نيلمج اناك امل ماعطالاو مايصلا نأ امهتجحو ءد نمل ىلإ لك 1

 نم امأ « رذعب جحلا تاروظح نم ءىثث ىلع مدقأ نم كح ىلع تلد ةيآلا (ةثلثا ةلأملا) :

 لاقو : مدلا هيلع بجاولا ةفين- ىلأو هنع هللا ىضر ىعفاشلا دنعف رذع ريغب ادماع هسأر قلح

 مكنم ناك نإ هلوق نآل ؛ هيلع ةجحةيآلاو : رذعب كلذ لعف نم كح هبكح : هنع هللا ىضر كلأ»

 ؛راذعالا هذهب مكحلا اذه طارتشا ىلع لدي (مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضير»

 متنمأ اذاف : هريدقت نأ ملعاف ( متنمأ اذاف) ىلاعت هلوقو ٠ طرشلا مدع دنع مدع ءىثلاب ظورشملاو

 لئاسم هيف (جيحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نف) هلوقو . راصحالا نم
 ءىث لك عاتملاو « هب ذذلت ىأ ءىثلاب عتم : لاقي ٠ ذذلتلا «عتقلا» ىنعم (لوألا ةلأسملا)

 عتمتم وهف ءىثلا عم هتبح تلاط نم لكو ؛ ليوط ىأ « عتام لبح : مهلوق نم هلصأو « هب عتمتي

 ءىثني الالح ةكمب يقي مث . جحلا ربشأ ىف رمتعيف ةكم مدقي نأ وه جلا ىلإ ةردعلاب عتمتملاو ؛ هب

 مارحالا تاروظحمب اي ناوكلا هنالل انعم 0 امإو 2 كلذ كا ند جحيف 2 جحلا 1

 اًدذ# هيف ةهارك ال حيف هجولا اذه ىلع عتعلاو : جلاب همارحإ لإ ةردعلا نفذ هلاحت نيب امف 1

 دبع ىلع انتاكناتعتم : لاقو . هنع هللا ىضر رمع هنع رذ- ىذلا وهو . هوركم عتقلا نه رخآ عون

 جحلا ةعتمو « ءاسنلا ةعتم : امهيلع بقاعأو ء امهنع ىبنأ انأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 , حلا ىلإ اهم عتمتيو ؛ ةرمعلا ىلإ جحلا خسفي مث نيدارحالا نيب عمجي نأ ةعملا هده سدا

 هنأ رذ :ىلأ نع ىور ؛ خسن مث كلذ ىف هباحصال نذأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ردو

 ؛ جحلا ربشأ ىف ةرمعلا نوريال اوناكمهنأه يف ببسلا ناكف « ةصاخ ىلالا جحلا ةعتم تناكام : لاق .

 مهملع داقتعالا كلذ لاطبا ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر دازأ "نلفت ةزجفلا فلا

 اذرلف ؛ مهريغ هيف مهكر اشيال ببس اذهو ؛ ةرمعلا ىلإ جحلا نم جملا رهشأ ىف مهلقن نأب هيف غلاب

 مهم اصاخ محلا خسف ناك ىنعملا

 عتقلا ىعم وه أذدهو 5 ةرمعلاب هنامتأ بمسإ مار>الا تاروظحم مخ 0 2 ةرمعلاب

 : جلا ىلإ ةرمعلاب

 : لئاسم هيفف (ىدهلا نم رسيتسا افإل ىلاعت هلوق امأ



 'اكلاقو « ةيدفلا لذب طرشب كلذ ىف هل نذأ هللاف ءربص نا هناا ف يالا وأ نشكرم هقل امر

 0 ا ىلإ جاتحاف هندب ف ضرملا هقحل مر لكد فنأتسم مالكلا لب : نورخآ

 ةيدفلا نم هيلع بحيام نيبو ؛ كلذ هل نأ ىلاعت هللا نيبف , قلحلا ىلإ جاتحاف هسأر ىف

 ىف ةصخرلاكس ابللا ف ةصخرلا نوكستف : سابللا ىلإ جوحب دآ ضرملا : لوقنف اذه تفرع اذإ
 1 جاتحي دقو: ةيدفلا طرشب هل حسييأف , هلك اش امو دربلا ةدشنم ضرملا ريغب كلذ نوكي نقر لح

 / 101 فكي نم امأو ,/ كاذ هيف كسملانوكتيف لضارملا نم ريثك ىف بيطلا لاؤتما ىلإ اضيأ
 دعا نوكيادكو ٠ عادصلا كبس ثوكي دقو: نائضلاو لمفلا توسل كلذ نكي دف سارا نم

 . جحلا تاروظحم عيمج ىف ماع مكحلا اذهف ةلمجاب و ؛ ملأ وأ ضرم ثودح نم فوخلا

 صخرتلانع ةيدفلارخؤي وأ ء صخرت, مث ةيدفلا مْذقِي له هنأ ىف اوفاتخا (ةعبارلا ةلأسملا

 بوجو ىف ةلعلاكصخرتلا ىلع مادقالان آل ء صخرتلا نع ةيدفلا رخؤي هنأ رهاظلا هيضتقي ىذلاو

 مالكلا مظنتي الو « ةيدف هيلعف قاخل : ةيالا ريدقت نأ انيب دقف اضيأو « هيلع امدقم ناكف ةيدفلا

 . ةيدفلا ريخأت بحي نذاف  دحلا اذه ىلع الإ

 ةثالثلا رومآلا هذه دحأ ةيدفلا كلت نأ دارماف (كسن وأ ةقدص وأ مايص نمإل ىلاعت هلوق امأ
 نإ ةيألا قو

 امنمةكيس لك ةضفلا كئابس كسنلا ىبارعالا نبالاق ؛ ةدابعلا كسنلا لصأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةصلخلا ةكيسلاك اهافصو ماثآلا سند نم هسفن صلخ هنأ كسان : دبعتملل ليق مث , ةكيسأ

 ىلإ تاداعلا فرقا" "هرم األ كسن :ةحيبذلل ليق مث . كلسنلا ىنعم لصأ ادق« تبخلا نم

 . هللا ىلإ ام برقتي

 رومالا دعا الإ ىدانأل كسلا ثلا« هاش ةلقأ نأ لع كسنلا ف 5 (ةيناثلا ةلأسملا))

 وها كسنلا ف. بجاولا لقأ ناك رجال «ةاشلا اهلقأ ناكاملو'. ةاشلاو « ةرقبلاو كك الثلا

 هيف هنابب لضح اذامبو : امهتيفبك و امهتسك ىلع لدي ام ةيآلا ىف سيلف 3 راسل ان  ةاشاا

 هللا هنلطتالا هنن ف كوا3 وأ ئ ا نع ا منح نال

 اكسن ةاش حبذا مث قلحا : هل لاق ؛ هسأر ىف ماوحلا ةرثك ىأرو ةرجع نب بعكب رم امل مالسلا

 نيك اسم ةتس ىلع رمت نم عصآ ةثالث معطأ و وأ « مايأ ةثالث 1 ل

 ؛ مايأ ةرشع عتمتملل مايصلا :الاق امبنأ نسحلاو سابع 0 نع يوريام (قاثلا لوقلاو)

 0 0 0 لبق نآل كلذو ٠ ا دع 0 هذه . مهضعب لاق ( ثلثا ةلأسملاا)
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0 
 مي

 0 0 طا 1 : فدل و هنأ 4 وَ اير 3 هاا

 2 ههه ه6

 دحي من ىَدَلا َنم ربما اَقأ جحا لإ ةرمعلاب علت قف متنمأ ذاق كلسن 1 1 1
2-0 

 منك كل ةلماك ةرَشع كت َمعَجَراَذإ ةعبسو و جحكلا ىف مأيأ 10

 «1::-باقعلا دب يدشن لءاَولااوقن و مار أ دج أ ىرضاحملهأ نكي

 اذه اذكنف : مرحلا ىفالإ حصتال ةرافك وأ 5 رق اهلك

 هيلعردق اذإ لصحب اميإ فوخلا لاوزو « فوخلا ةلازال بجو ام مدلا اذه نأ : هباوج

 دوجوم ريغ ىنعملا اذهو ؛ دوصقملا اذه لحال مرحلا ىلإ هلاسرإ بجو ول امأ ء رصحأ ثيح

 ..قرملا رهظف ءامدلا 00 1

 ميدقت دعبالإ مهسؤر اوقلحيف اولحي نأ مهل ىغبنيال هنأ ىلع ةلاد ةبآلا هذه (ةثلاثلا ةلأسملا)

 , ةقدصلا ميدقت دعبالإ لوسرلا اوجانيال نأ مهرمأ هنأ 16 .ئدطا نم رستم

 اف كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفق هسأر نم ىذأ ِهبوأ اضير» مكنم ناك نف إل ىلاعت أ

 ةعم مدع و حلا َّق مايأ هب الث ماه أامصف دج ” مل نم ىدهلا نم د ف حلا كل ةردعلاب , عتع نف متنمأ

 اردلعأو هللأ اوقتاو مارهلادجسسل.ا ىرضاح هلهأ 8 م 0 كلذ 2 هرشع كلت م1 3

 ( باقعلا 0 نأ
0 8 

 لئاسم هيف

 رم : بك لاق .:ةرتغ نب بدك ىف يالا دانه تبا ١ سانع نإ لآ (ىلوألا ةلآسملا)

 وهو ؛ نابّئصلاو لمقلا ند ريثك ىمأر رعش ىف ناكو « ةيبيدحلا نمز ملمو هيلع هللا لص هللال ومر

 : , 14 لاق 3 هّللال وسراب حا 9 تلق اكسر ماوه كيذؤت مالسااو ةالصأأ هياع لاف 03 ىهؤ+جو ىلع راد
 8 ماوم 0 صضرملا ىحاتاذا مرا نأ اهنم وصقل ةءآلا هذهىلاعت هلال زناف . كلسأر قاحا

 . ملعأ هللاو ةيدفلا طرشب . قاحلاو ةاوادملا هل حيبأ

 هيف اًضيأأو »ع ةيدؤ هيلعف 3 ريدقتلاو 5 فودحي هربخ د ا عفر هب هناك 3 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةيدف هيلعف قا : ريدقتلاو . رخآ رايخإ



 57 د را

 ةارلاو ناك اوس | حتا سل لوكا قران (مترصحأ ناف) هلوق نأ ( لوألا ماقملا نايبإ)

 . بجاو هر ىدهلا نم رسيتسا اه هانعم (ىدطلا نم رسيتسا اهف) كلذ دعب هلوقو « مرحلا ىف وأ

 ىدهلارحن نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ تبث نيريدقتلا لعو ٠ ىدحلا نم رسيتسا ام اورخناف هانعم وأ

 20 ىلا | وااذه تيثاذاو : مرحلا ىنوأ لحل ىف ارضع ناكءاوش ءرصحملا لع بْجَآو

 2 ناك اذاو . هب رومأملا لعف هل زوحب نأ هتاجرد لوأ ءىثثلاب فاكملا نآل . مرملاو لحلا ىف حذلا

 : رصحأ ثيح مدلا ةقارا ىلع ارداق رصحملا نوكي نأ بجو كلذك

 سفنلا صيلختنمنكمتيل . يذلاب للحتلا نم رصحلا نكم امنا هناحبس هللا نأ (ةثلاثنا ةجحلا))

 للحتلا لصحي ال رحنلا لصحي ملامو مرحلا ىف الا رحنا زجي مل ولف . لاخلا ىف ودعلا فوخ نع
 دوصةملاوهام ضقاني كلذو . لالا ىف للحتاا لصحال نأ بجو ريدقتاا اذه ىلعف . ةيآلا ةلالدب

 نمؤيفيكو . فوخلا ىنن دقق وه ناكنا مرلا ىلإ ر>ئال لصوملا نآلو . مكحلا اذه عرش نم

 ةفينح ىلأ ةجح ؟ لعفي اذاف ريغلا كلذ دحي ال دقت هريغ ناك ناو فوخلا مايق عم لعفلا اذه

 او ديسك ء!ناكملا نع ةرايع لعفلا نيع نسكب لحما نأ: لواللا.: هوجو نم هنع هللا | ىضر

 غلاب دنع ودو . للا ناكم ىلا لالا ىف غلاب ريغ هنأ ىلع لدي (هلحم ىدهلا غلبي ىت>) هلوقف

 لالا ىف هل

 : ىناثلا.. هيوجو تقو وه نيدلا ل نا. روهشملا نم نأو ٠ ناءزلا نع ةرابع لحلا : هباوج

 ابلحت مث) هلوقب لامتحالا اذه لازأ ىلاعت هللا نأ الا : نامزلاو ناكملا لمتحت لحما ظفل نأ به

 هنيع تيبلا ناف مرحلا هنم دارملا نأ كش الو (ةبعكلا غلاب ايده) هلوق ىفو (قيتعلا تيبلا ىلإ

 ءامدلا هيف قارب ال

 ىده ءازجو ةندب نم.هلاه ىف مرا ىلع بجو ام لك: هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق : هباوج

 هّقيرطوف بطعف:انده قاس نم : اههدحأ : نيعذوم ىف الا دلهأ نيك اس مرحلا ىف الإ ىزحي الف

 الا كاب الا نيرحت عجن ةناق ودعلا» نصح 0 قالو . نيكءايللا تلو كي ىلخو هحذ

 لال ايده نم ىدحلا : اولاك : كلاثلا . ةرؤطلا هذه ل وانتت امنا متلق ملف ءامدلا رئاس ىف اهوةركذ

 راد ىلإ ىدهملا امعِب اذإ الا ةيده نوكنت ال ةيدهلاو « هير ىلإ دععلا اهثعس ىتلا ةيدحلا ىرجم راج

 مرحلا وه ىدهلا عضوم لعجب الا روصتي ال ىنعملا اذهو . هيلا ىدبملا

 جحلا ءامدرئاس نأ ؛ عبارلا : ةردقلا دنع لضفالا ىلع لوم وه مث مسالاب كسلا اذه : هناوج



 هما 35 ىلع ميقيوأ 0 6 نأ هل 0 لرالال] 0 اذاف . 0 لوق وهو لال 6 32
 ةيآلا رهاظ هيلع لديو « ةفينحىبأ لوقوهو : هدحي ىتح همارحإ ىلع مَقي هنأ : امهدحأ : نالوق هيف. ف

 « ةريثك تافالت+ا هيفف ىباثلا لوقلاب انلق اذاف , حصألا وهو (ةققللل لاخلا ف لاح تأ ىلا

 1 هل كلذ انلق ا « ىدؤيو ماعط ام يو 6 مهاردلاب ئديتشملا موه + : لاقي نأ ل

 ,ىدحلا ىلإ ب رقأ ٠"

 الو ؛ جبذلا دنع للحتلا ىوني نأ بجو ؛ حذو لاحتلا دارأ اذإ ريحا (ةسماخلا ةلأسااإ)

 . حبذلا لبق ةتبلا للحتي
 : جلا كك راصحالا ىف اهنكح اولاق ءاهقفلا رثك أف ةردعلا ىف اوفلتخا 4 ةسداسلا ةلأسملاإ)

 (مترصحأ ناف) ىلاعت هلوق نآل لطاب اذهو : تقؤم ريغ هنآل هيف راصحإال هنأ نب نيش نبا ةزع د

 . امهيلإ ًادئاع ناكف . ةرمعلاو جحلا بيقعروكذه

 : لئاسم هيف (هلحب ىدحلا غلبي ىتح مكسؤر اوةاحتالو )ل ىلاعت هلوق امأ

 للحتلا لصحساللب ؛ هلحيىدحلا غولبب للحتيال لجرلا نآل فذح ةيآلا ىف «ىلوألا ةلأسملا)
 اوقلحاف رحت اذاف .رحنيو هلح ىدهلا غلب, ىتح : ةيآلا ريدقتف :رحنلاب الإ

 لب ؛ مر+لا فال راص>الا مد ةقارإ وحي : هنع ىلاعت هللاىضر ىعفاشلا لاق 4 يناثلا ةلأسملا)

 فدا اقنع ا مرا ىف الإ كلذ زوج ال : هنع ىلا عت هللا ىضر ةفي حج زب لاقو ٠ سبح ثيح

 ىذلا نامزال مسا ةبآلا هذه ىف لحما : هنع ىلاعت هللاىضر ىهفاشلا لاقف . ةبآلا هذهريسفتىف ثحبلا

 ٠ ناكملل م سأ هنأ : ةفينح وأ لاقو « للحتاا هيف لصح

 ةسيدحلاب ابرصحأ مالسلاو ةاللصلا 4م اع 5 كارلا :هوجحو نم هنعمىلا عل هللا ىذر ى ءفاش ١ ةحح

 ةييدللا يفرط قاريصعأ امنا في ١١ ساكت ل مك نط سر ل ا
 لامأب 6 ةعسن ىلع مرا فرط ىلع ةيبيدحلا : : ىدقاولا لاق: مرا نموه و“ 9 0 وه ىذلا

 ىدهلا كلذ رح نأ ىلع ليلدلا لاقف لاؤساا اذه نع هريسفت ىف هللا همحر لافقلا باجأ . ةكم نم

 نأ افوكعم ىدسملاو مارحلا دجسملا نع ىودصو اورفك نيذلا مه) ىلاعت هلوق مرهلا ىف عقوام

 هدي ريناك ىذلا هلحم ىدحلا غالبإ نع ٍلسو هيلع هللا !صونلا اوعنمرافكلا نأ ىلاعت نيبف (هلحم غلبي

 مرخلا ريغ ىف ىدهلا كلذ اورحن مهنأ ىلع اذه لدف

 بجوف « يدها رحنب رومأم وهف مرحلا ىف وأ أ لدلا قنا ةاوشا صحا ذأ (ةيناثلا ةجحلا)
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 ةءالارعئدلا نم رتسا اقو قامت هلوق 0

  تبثف عامجالاب لطاب كلذو ؛ اهنع اجراخ ةيآلا لوزن برس ناكل ء ضرما عنمل اما راصحالا

 نكمي ال : لوقنف اذه تبث اذاو ؛ ودسعلا عنم نع ةرابع ةبآلا هذه ىف راصحالا نأ انركذ امب

 مكحو ؛ةغللا لهأ دنع طرش «نا» ةللكنأ : لوألا ؛ نيبجو نم هنايبو : هيلع ضرالا عنم سايق

 ىذلا راصحالا ىفالا محلا تبثي ال نأ ىضتقي اذبف  ارهاظهئافتنا دنع طورشملا ءافتنا طرشلا

 زئاجريغ وهو « سايقلاب صنلل اخسن كلذ ناكاسايق هريغىف مكحلا اذه انتيثأ ولف « هيلع ةيآلا تلد

 عماج اذإ هنأ ىرت الأ ءادصق خسنلا لهتحي ال مزال عرش مارحالا نأ (ىناثلا هجولاإل
 سيل ض راو ءاضقللا همزل ىتح جحلا هتاف ول كلذكو . همارحا نم جرخم مل هجح دسف ىتح هتأرما

 "تاهت و والعلاب .رصخملا اهأ. :هضررف نق انمأ هع وج رو مللت هضم الا نضيرملا نال ودعلاك

 ىلع ةلأسملا هذه ىف ىدنعام اذهف «لتقلا فوخ نم صلخت دقف عجر اذاف « ماقأ نا لتقلا نم

 ريسفتلاب قيلي ام

 لئاسم هيفف (ىدهلا نم رسيتسا اهل ىلاعت هلوق امأ

 وهو . رسيتسا اف كلغ : ريدقتلاو « رامضا ةيآلا ىف : هللا همحر لافققلا لاق «ىلوألا ةلآسملا))

 رامضا اهيفو ؛«ةدعف رطفاف ىأ (رخأ مايأ نم ةدبعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناكنث) هلوقك

 : نالامتحا هيف مث , رامضا نم هيف ديال مات ريغ مالك(ىدهلانم رسيتسا اف) هلوق نآل كلذو « رخآ

 : ءارفلا لاق : ىناثلاو . رسيتسا ام ركيلع بجاوف : ريدقتلاو . عفر «ام» لح : لاقي نأ : امهدحأ

 عوفرم ههابشأ نم نآرقلا ىف ءاج ام رثك أو ءاباوص ناكر سيت ام اودها : ىنعم ىلع تبصن ول

 ' كا نكشبأو مظعت 5, مظعتسا : هلثمو « رسبت ىنعمب (رسسيتسا) «ةيناثلا ةلأسملا)

 بعص ىأ' : تمعصتساو

 زاجحلا لهأ : ىحي نب دمحأ لاق ؛ ةرمتو رمت : لوقت اك. ةيده عمج (ىدحلا) (ةثلاثلا ةلأسملا)

 : رعاشلا لاق ؛ ىطمو « ةيطمو ؛ ىدهو . ةيده : نولوقيف . هلقثت ميمو (ىدهلا) نوففخي

 تاادلقم ىدهلا قانعأو .  لصملاو ةكم برب تفلح

 ىلإ ناسنالا مده ةيدحلا ةلزنم ؛هيلا ابرقت لجو زع هللا تيب ىلإ ىدبم ١ (ىدهلا) ئىنعمو

 هسخأو ٠ ةرقب هطسوأتو « ةندب هالعأىده لا : ةداتقونسحلاوسابع نباو ىلعلاق مث « هيلا ابرقت هريغ

 سانجالا هذه نم رسب ام هملعف « ةأنث

 هنع هللا ىضر ىعفاشال ؟ هيلا لقتني لدب هلله : ىدهلاب املاع ناكاذإ رصحلا (ةعبارلا ةلأسملا)
 ِِع

 «هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاق هبو « ادبأ هتمذ ىف ىدحلا نوكيو هل لدب ال : امهدحأ : نالوق هنف
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 6-5 ده ا
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 م سمس 5

 هتقيقح ىلع مالكلا لمحو : ىقيقح فصوف ؛ عنامو سباح هنأب ودعلا ففيطو ام :اقلاشو اسباو'

 . هزاجم ىلع هلمح نم ىلوأ 3

 ظفلخ نضر ابابةشراعسإ الل تقلا ظفلاوا  هلنز ىلع 'راصحالا نأ ( ةعبا رلا ةجحلا» ا

1 531 0 
 ةقتشملا ظافلالا عيجلع ًاساق ضرملاب راعشالا نعايلاخ نوكي نأ بجو راصخالا 0

 (هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نف) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ ( ةسماخلا ةجحلاب

 1 ناكل 3 هبق الخاد ضيرملا نوكي نم 01 ضيرأملا وه رصخ ا ناكولذ 4 ضيرالأ هيلع فطعق

 هسفن ىلع ءىثلل ًاناع

 ةيآلا نيدقت اصف“ شسأزلا قلح وهو + اضاخ كح 050 نك ادزا نضال 135 2

 مر فكو متقلح ضرع مكسأر ىذأت ناو ٠ مدب متالحت ضرع متعنم نأ

 اذإ امأ . هسفن ىلع ءىثلا فطع مزلي كلذ عم هنأ الإ « ضرغلا اذهل انسح ناكناو اذه : انلق

 ضير ا ريغ ىلع رصحملا لمح ناكف ؛ هسفن ىلع ءىثلا فاطع مزلي ىلع ضيرملاب ارسفم رصحملا نكي ل -

 ىلوأ كلذ ناكف ؛ لالدتسالا اذه نع مالكلاولخ بجوي

 نماآلا ظفل و(جحلاىلاةرمعلاب عتمت نف متنمأ اذاف) ةيالا رخآ ىف ىلاعت لاق « ةسداسلا ةجحلا ))

 نمأ لاقي الو قعو ىش : ضرملا ىف لاقي هناف ء ضرملا ىف ال ودعلا نم فوخلا ىف لمعتسي امإ

 كالملا نمضي رملانمأ :لاقيهناف . فوخلاف الإ لمعتسي ال نمآلا ظفل نأ ملسنال : لبق ناف

 اهلوأ مومع ىف حدقي ال ةيآلا رخآ صوصخ ًاضيأو

 صوضلع" لوقو دعا نم نحال الإ دقي ال هنا ديقم ريغ اقلط ناكاذإ كماإلا "طفل نلف

 اهلوأ مومع نم عنمال ةيآلا رخآ

 نوك نآوذيالف : اذا الا ل صح هلأ لأي ةف لدن ( متنمأ اذاف) هلوق نأل بجوب لب :انلق

 اذاف 8 ريدقتلا راصف 3 راصحالا وه 0 مدقت ىذلاو؛ هركذ مدقت ءىش نم نمأآلا لوصح دارملا

 نوكي نأ بجو ؛ ودعلا قح ىف الإ قلطي ال نمأللا ظفل نأ تبث املو ؛ راص>الا كلذ نم متنمأ '

 عنم وه ةبآلا ىف روكذملا راص>الا نأ لئالدلا هذمب تبثف ؛ ودعلا عنم راصحالا اذه نم دارألا

 هسييفو ٠ لئالدلا هذم لطاب وهف ةصاخ هبحاص ضرملا عنم هنأ : لاق ند لوق امأ ؛ طقف ودعلا

 ىنلا اورضحأ رافكتا نأ ةيآلا هفده لوزن ببس نأ ىلع اوعجأ نيرسفملا نأ وهو :رخآ ليلد

 لوانتت له .ببس. ىف ةلزانلا ةيآلا نأ ىف اوفلتخا ناو نمانلاو !« .ةيبيدحلاب للسو هيلع هللا لص
 ناك واف « هنع اجراخ ببسلا كلذ نوكي نأ زوحب ال هنأ ىلع اوةفتا مهنأ الإ ؟ ببساا كلذ ريغ

 > ١# فخر  «



 لا الا

 ةيآلا «مترصحأ نافد ىلاعت هلوف ١

 ىلع.كحلا قلع ىلاعت هللا نآل « ًاضيأ ةرهاظ نوكنت ةفينح ىنأ ةجح لوقلا اذه ىلعو ؛ ودعلا ببسب
 لصح .ءاوس ؛راصحالا لوضح دنع انباث مكحلا تروكي نأ بجوف : راصحالا ىمسم

 لصاحلا عنملل مسا راصحالا مااوفولا + نفلاكا“ ل ؤقلا» له اهنأؤك م ةضاتملاب "وأ ودسلاب

 عماجي ودعلا ىلع ضرملا سيقن نحنف هنوبث ريدقتبو ؛ ةغللا لهأ قافتاب لطاب لوقلا اذبف ؛ ودعلاب

 ؛« ىو رهاظ وهو هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ لوق ريرقت اذهف رهاظ لج سأيق اذهو ؛ جرحلا عفد

 عنم ةيآلا هذه ىف راصحالاب دارملا نأ ىعدن انأ وبف ؛ هنع هللا ىضر ىعفاشاا بهذم ريرقت امأو

 ناو سابغ نأ نع ةلوقنملا تاباورلاب ةضراعم ةغللا لهأ نع ةلوقنملا تاناورلاو ء طقف ودعلا

 نآرقلا ناداقت ةفرعم قو ؛ ةغللا'ةفرعم ىف ّقاداالا ءالؤه لع امبمدقتل كوأ الارق نأ كشاالو « رع

 : لئالدلا نم هوجوب لوقلا اذه دك ون كلذ دعب انا مث

 : وحن ةيدعتلا ىنعمب ءىحجي ةراث لاعفالاو ء رصحلا سم لاعفا راصحالا نأ «ىلوآلا ةجحلاإل

 ال1 10256 ]15 راض اذإ رعبلا الغار": اذك اذ زاضأ نوع ىو ..انأ هتنهذألو ليز تهد

 ااا وق لدا | تدحأا». و ذك ةفاطر: هددتج و ىدع اكو قرخاّلبا 1ذ راص 3[ لجتزلا

 "اللا ان رمل لل هلع نإ 'جابياروج يدل ووك نإ كين نامحلا رك اذان
 روصحلا نأ ىلع اوةفتا ةغللا لهأ نا مث ؛ نيروصحم اودجو وأ نيروصحم اوراص مهنأ : ىنعملاو

 « ودعلاب نيعونمم اوراص مهنأ وه راص>الاىنممن وكي نأ بجوف ؛ ضرملابال ودعلاب عونمملا وه

 انكم دكت كلذ ةكوادفلا قيعزن# اودجاو"اوأ

 ٠ هلعف نم عونمم هنأ « ناسنالل لاقي امتإو « عنملا نع ةرابع رصحلا نأ 4( ة يناثلا ةجحلا «

 هدارم نع سوبحو ٠ ةردقلاو « هنع عنام هعنم هنأ مث , هنم انكمتم لعفلا كلذ نع ارداق ناك اذإ

 ضيرحلا قح ىف دوقفم كلذو ؛ ءاضعألا ةمالسو جازملا لادتعاببسب ةلصاحلا ةيفيكسلا نع ةرابع

 عناملا ىلع ركحلا ةلاحا نآل  عونم هنأب هيلع كحلا ليحتسيف ؛ لعفلا ىلع ةتبلا رداق ريغ وهف

 رذعت هنأ الإ « ةلصاح لعفلا ىلع ةردقلا انهبف ودعلاب اعونمم ناك اذإ امأ ء ىضتقملا لوصح ىعدتست

 راصحالا ةظفل نأ تبثف ؛ لعفلا نم عونم هنا لاقي نأ انبه حصف ؛ ودعلا ةعفادم لجأل لعفلا

 ضرملا ىف ةقيقح نوكتت نأ نكمي الو ؛ ودعلا ىف ةقيقح

 ؛ سباح نم هل دبال سبحلاو « متعنمو متسبح ىأ (مت رصحأ) هلوق ىنعم نأ (ةثلاثلا ةجحلا

 « لعف عنملاو سبيحلا نآل ءاعنامو اسباح هنوكب ضرملا فصو عنتميو ؛ عناد نم هل دبال عنملاو

 العاف نوكي فيكف « نينامز قبب ال ضرع ضرملا نآل ؛ الّقع لاحم ضرملا ىلإ لعفلا ةفاضاو



 0 7 ناف ؛ 00 روهش ريغ ىف رمتعي 101 جحلل منأ كلذ 2 0 5

 5 رمعو مكجح نيب اوقرف : لاق هنأ رع نبا نع عفان ىودو (تامولعم ربشأ تار
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 مصاع نعل كيرلا و : نزع أو ليتك ناو « ىماع نياو « عفان أرق «ةسماخلا ةلأسملا»

 مصاع نع « صفحو ؛ اسكلاو 5 نمح 00 ىهو نآرقا لكىف ها

 حتفلاب : ليقو « لطرو لطرك .دحاو ىنعمب ناتغل امهو : ىناسكلا لاق « نارمع لآ ىف رسكلاب .

 مسالا رسكلابو : ردصملا 0

 هنتمو سيلا راضمالاو نتصل ا ررامأ وص نا دحأ كا 0 ناذإ ىلاعت هلوقو

 ريصحلاو 3 طئاغلاسا.تحارض4لاو َ حوبلا نع 4 ةسفن سيح هنالل . مروح : هرسل 00 ال ىذلل لاقي

 ::ديبل رعش قرو.؛ :باجحلا ني سويحلاك منال . كلل |

 مايق ريصحلا باب ىدل نج

 هريغ عم ءىثلا سايتحاب اهييشت ضعب ىلا هئازجأ ضعب ماهضنال هب ىمس « فورعم ريصحلاو
 هدارم نع هعنم اذإ ودعلا عنم صوصخم رصحلا ظفل نأ ىلع اوقفتا : لوقنف اذه تفرع اذإ

 ةديبعىبأ رايتخا هوو :لوآألا : َلاوقأ ةثالث لع ةفف اوفلتخا دف راصحالا .ظفل امأ هلع

 تيكسلا نيا لاق ؛«ضرالاب صتخ هنأ ؛ةغللا لهأ رثك أو : ةبيتق نباو «جاجزلاو « تيكسلا نباو

 ودعلاب يصحو ضرملاب رصحأ : مالكلاحيصفىف بلعث لاقو ءرفسلانمهعنم اذإ ضرالاهرصحأ لاقي

 ضرملاببسب وأ ودعلاب بسب ناكءاوس « عنملاو سبحلا ديفي راصحالا ظفل نأ : ىناثلا لوقتلاو

 ءارغلا لوق وهو

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا لوق وهو « ودعلا ةهج نم لصاحلا عنملاب صتخم هنأ : ثلاثا لوقلاو

 ةغللا لهأ رثك أو ءودعلا رصح الإ رصح ال : الاق امهناف « رمع نباو سابع نبا نع ىورملا وهو

 مهنأ ىهو . ةيهقف ةلأسمىف رهظت ثحبلا اذه ةدئافو « هنع هللا ىضر ىعفاشلا لع لوقا اذه نوذري

 ؟ عناوملا رئاسو ضرملا ببسب تيثي لهو : تباث ودعلا سبح دنع راصحالا كح نأ ىلع اوقفتا

 ٍتهذم اعةرهاظة غيض أةجح و تيش ال : ىسفاشلا لاقو . تيس: هنع هللا ىطر هس

 لصاحلا سحلب صتخراصحاالا :.اولات نيذلا :اههدحا» ندلجر ةثللا ,لهأ كال كلذ 0
 ديب نضرألا راصحا نأ ىف احرص اضن يالا هذه نوكتب يهذملا اذه لعو . طقق شا

 وأ ضرملا بيس الصاح ناكءاوس سبحلا قلطا مسا راصحالا اولاق نيذلا : ىناثلاو , محلا اذه



 اد دال اع 0 5 0 أدب 0 الم ةيلاللا لولا اطباق هللا
 "لا نسب سيعيد اللا يلق امداد ع وجرلا تقو ىلا هتقفن ههزلت نم لكل ةقفنلا

 - قفرلاو دازلا ىف عسوتلاعم هنكمي هجوىلعب . ريتقت ريغ نم هباياو هباهذل هيفكي ام لالخلا بيطلا

 ناف ٠ اهيرتكي وأ لما ىلع ةيوق ةباد هسفنل ىرتشيو . هجورخ لبق ءىثب قدصتي و « ءارقفلاب

 - اقيفر سمتاي نأ ىنبنيف قيفرلا ىف : ىناثلا . هيف هاضر لصحي ام لك ىراكملل رهظيلف اهارتك |

 017 ناو . هعجش نيج ناو ٠ هدعاس ركذ نآو . هركذ ىسن نا « هيلع انيعم « ريخلل ارح اخلاص

 . هللا ناف « مهتيعدأ سمتليو : مبعدويف نوميقملا ءاقفرلاو ناوخالا امأو ؛هريصهردص قاض ناو

 ١ متاوخو كتنامأو كنيد هللا عدوتسأ : لوقي نأ عادولا ىف ةنسلاو « ًاريخ مهئاعد ىف لعج ىلاعت
 0 ةحتافلا دعب ىلوألا ىف أرقي نيتعكر ىلص جورخلاب مث اذاف . رادلا نم جورخلا ىف : ةثلاثلا . كلمع

 ع صاالخالاب هللا ىلإ عرضتي غارفلا دعبو «صالخالا» ةيناثلا فو «نورفاكلا امأأي لق»

 ٠177 الكوي هقابالإ ةوق الو لوحال هللا ىلع تلكوت هللا مسب : لاق رادلا باب ىلع لضحب اذإ :ةعبازلا
 هللابو هللا مسب : لاق ةلحارلا بكر اذاف . بوكرلا ىف : ةسماخلا . الاون ديف كلل تناك

 2 أشي ملامو: ءناكللا ءاشام» ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحال « هللا ىلع تلكوت ٠ ربك أ هللاو

 : ةسداسلا . نوبلقنمل انبر ىلإ ناو « نينإرقم هل انك امو اذه انل رخس ىذلا هللا ناخسس ؛ نكي مل

 نيتعكر لصلزن اذإو « راهتلا ىمحب ىتح لزني الو «ليالابهريس رثك أ نوكينأ ةنسلاو . لوزنلا ىف

 دهشو « ىمركلا ةيآ أرقيلف»» راهن وأ ليل ىف عبس وأ ودعاهدق نإ : ةعزاسلا/..ًاريثك هللا اغدو

 رع دل ا ىدنلا لاب تنعتساو « ميظعلا هّللات تذيضخم:لوقيبو ١ نيتذوعللاو : ضالخالاو : هللا

 كارلا نأ .. ةعساتلا ...اثذلثا كو نأ تحتسيف « قيزطلا ىف نضراألا نم اذربث الع امهم : ةنماثلا

 ”ةالاإ] ل دي نأ :.: تاعلا . اهرع ىزاجتلاك ::ةلخاتلا ضار غالا رثأ نما نكي ان ويقم رفقلا اذه

 00 ىلععحلا ناكرأ عيمجي ىنأي « تامدقملا هذه نايتالا دعب مث ,لادجلاو قوسفلاو تفرلا نع هناسل

 / ءاغتبا رومألا هذه لك ىف هضرغ نوكيو.« ةنسلاو باتكلا ةقفاوم ىلا برقألا حداألا هجولا

 20 قىتأ اذاف . ىناعملا هذ ةعماج ةلماش ةملك (ةرمعلاو جحلا اومتأو) هلوقف « ىلاعت هللا ةاضرم

 هبز ميهاربا ىلتبا ذاو) ىلاعت لاق ثيح « هاربا 0 هبتم ناك هجولا اذه ىلع جحلاب ديعلا

 (نبمتأف تارلكب

 ىك اودرفأ : دارملا نأ (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف (عبارلا هجولا)

 نع ىورب ليواتلا اذهو « ليلدلاب هانيب دقو « دارفالاب لاق نم لبوأت اذهو « رفسب امهتميدحأو

 .. نو



 لولا ناكنا انا ىضتقي نا لو 2 ةدانعلا 0 85-8 دارفالا 'نأ مةيبازلا ةجملا9 ٠٠

 ناك ةدابعلا لينكد لا 4 انكم لكو 3 ةدايعلا وه ضال و ني ا نم دوصقملا ْن ل 0 : 4

 : هوجو نم هنع هللا ىضر ةفينح ىنأ ةجح , لضفأ 5

 نوكينأ 0 ظفالا اذهو(هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) ىلاعت هلوقب كسلا (ىلو الا ةجحلا 5 1
 الخ وافأ ماشقلا ليس ل شامر عملا تاجا مس دازرملا كوك رآء انليش دسار نم كاجرسل نازل 5 5
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 بجوف « ةدّئاف رثك أ ىناثلا ناكف ؛ لوالا دافأ ىناثلا ىلع هانلمح ولو  ىتاثلا ديفي ال لولا لع

 ةدئاف رثك أ نوكي اه ىلع هللا مالك لمح ىلو الا نأال : هيلع ظفللا لمح

 دحاوكسنب نايتالا نم لضفأ نوكينأ بجوف . نيكسنلا نيب عمج نارقلا نأ (ةيناثلا ةجحلا)

 نيكستلادحأ ىلإةعراسم كرت دارفالا فو« نيكستلا ىلإةعراسم نارقلا ىف نأ «ةثلاثلا ةجحلا))

 (اوعراسو) هلوقل لضفأ نارقلا نوكي نأ بجوف

 ةدئاف رثك أ وهام ةلالد هجوأ ثالث نم لدت ةيآلا هذه نأ انيب انأ (لوآلا نع باوجلاوإ)

 ىلوأ ةدئافرثك أ وهامىلع ظفللا لمح : متلق ثيح ن ظ نسح درجف هومتزك ذاه امأو ؛ دارفالا ىلع

 انلوقل حيجرتلا ناك كلذك ناكاذإو

 ناكنارقلا نأ الا ءاضيأ درفملا هلعفي نراقلا هلعفياهلك نأ (ثلاثلاو ىناثلا نع با وجلاو)

 © الف لضفأ نو نأ امأف : هيف اضخم نوكي نأ هيف نماللا ئبتنزف: ةعاطلا طاقسإ ىف هل

 7: ةناوارقملا "ةجمللا نط اءزبضنأا ةوعااللا 5# ]1 ةجلتزا لأ : لوقيال هنع هللا ىضر ئعفاشلاف ةلمجابو

 نايتالانم لضفأنيرماللا نيذه عومجف« اهتقو ىف ةرمعلاب مث هنقو ىف جحلاب ىنأ نم : لوقي هنكتل

 ةنورقملا ةجخلا

 :اهدحأ :هوجو هيفو(هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) هلوق ىف مامتالا ريسفت ىف (ةعبا رلا ةلأسملا 9

 نأ ىنعملا : ملم وبأ لاق : اهناثو. 1 ةريود نم" مر نأ امبمام نأ دوعسم باو لع نع دا

 امناةيآلا هذه نأ ليوأتلا اذه ةعص ىلع لديو : لاق ؛ مامتالا هيلع بجو هلل ةردعلاو م نش

 ىلاعت هللاف ةرمعلاو جحلا نع ةيضاملا ةئسلا ىف ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا رافكلا عنم نأ دك

 ةيبقف ةذئاق ليوأتلا اذه نم لصحو  قضرفلا اذه من تح عر نأ الا هذه ىف هل 2000

 ىلاعت هللا نا : مصالا لاق : اهثلاث و . مامتالا نع ةرمعلاو جهلا عوطت نأ ىفو

 دماح وبأ مامالا خيشلا رك ذو : ةربتعملا بادآلا اومتي نأ هدابع 9 مث ةرمعلاو جلا ضرف

 ىلإ جورلا لبق ةربتعملا رومألا : لاقف « بابلا اذم قاعترام ءايحالا باتك ىف هللا همحر ىلازغلا



 0011 روم فاول نال ش3, عر نل كلاود « جحلا ىف دوصقم رفسلا

 عادا رذنول اولاق مهنأ اضيأ هيلع لديو . تيقأ وملا ىتدأ نم هنع جحي ناكل جحلا ىف دوصقم

 هببسي نال ؛ رفساا ليلقت ىضتقي نارقلاو دوصقم رفسلا نأ تبثف « مد همزأب انكار م ايشام

 علل جحلا نأ : ىناثلا . دا رفالاب الإ لصحال مامتالا نأ تبثف . ًادحاو ًارفس نارفسلا ريصي

 . هنأ كشالو ؛ هروزم ىلاعت هللاو ؛ هللا رثاز جاحلاو ؛ ةفرشم دهاشمو « ةمركم عاقب ةرايزالا هل
 - ناترايزلا بلقنت نارقلا دنعو « مظعأ مودخلا دنع اهعقوم ناكر ثك أ ةمدخلاو ةرايزلا تناكاملك 1

 ريصتو ؛ دارفالا دنع رركست ةرمعلا ىفو جحلا يف تاعاطلا عاونأ ةلمج نأ قلا لب ؛ةدحاو ةرايز

 مكيلع ابجاو نكي مل نا دارفالا ناكف . ماقلا ىلإ برقأ دارفالا نأ تبثف ؛ نارا دنع ةدحاو

 لضفأ هنوك نم لقأ الف ةبآلا هذه حي

 ةرمعلاب مث « ةرمجحلاباينآ هنوك ىضتقي دارفالانأ : لضفأ دارفالا نأ نايب ىف «ةيناثلا ةجحلا

 مالسلا هيلع هلوقل « لضفأ نوكي نأ 0 ل دارفالا ىف ةقاشلا لامعالا نوكتف كلذ دعب

 ابقشأ ىأ «اهرمحأ لامعالا لضفأ»

 هنا : اناوقامأ « لضفأ دارفالا نوكي نأ بجوف . ادرفم ناكمالسلا هيلع هنأ (ةثلاثلا ةجحلا ١

 ىضرةشئاعزع هحصصفف لسم ىورف ؛ ىنعملا اذه ىف مهتاياور تفلتخا ةباحصلا نأ ملعاف ادرفم ناك

 دقف سنأ امأو . درفأ هنأ رمع نباو رباج ىورو « جحلاب درفأ ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نأ اهنع هللا

 ليسي اهماعل ناكف ؛ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان نارج دنع انامل اانا وت

 ةشئاع ةياور حجر هنع هللا ىضر ىب مفاشلا مث «أعم ةرميعو جحب كيبل» لوقي هتعمسف ؛ تك لع

 الن ةقكاعاملا ةأودلا لا امان 9 هوجو نم نالأ ةناؤر لع معا تاو ناجح اهنَع ةللا قضر

 افوقوساناادشأو . لسوهيلعهللا لص هللا لوسرب اقاصتلا سانلا دشأ تناكابملع عمو « ةملاع تناك

 ناك الن ناو « « سنأنم سو هيلع هّللأ للص هلال ةحح مدقأ ناكهناف رباج امأو : هلاوحأ ىلع

 هيلعهتلا لضهتللال وسر ىلا برقأ ههةف عم ناكهناف رمع نبا امأو : لعاا لبق تقولا كلذ ىف اريذص

 نارقلا مدع نأ : قائلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنا || ةجوز تناك 0 ا سو /

 ناكف ؛ ابلاةنتىذتهينارقأاو ةذابطلا ريثكت ىضتقي دارفالأ هل ثكثلاثلاو . با>صتسالاب كا

 نراك لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ تبث اذإو « ىلوأ مالسلاو ةالصاا هيلع ىنلاب دارفالا قاحلإ

 « هسفنل لضفأالا راتخ ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنال ؛ لضفأ دارفالا نوكي نأ 5

 خيم ودعت أ عدككتل انما ىع اود لاقتالاو

5901 



 : ابيناثو . نآرقلا ضراعت الف.داعنآ رابخأ مت 0 امنأ :اهدحلو 0 يد

 3 يس ب ورسم

 ةعباسلا ةنسلا ف تلزن امإ ةيآلا هذه نآل ء برقألا وه اذهو (هلل ةرمعلاو جحلا او ةأوزهلوق

 رابح ليعمل اهف سيلو« جملا ركذ ىلع ةلمتشم ىبارعالا ةصق نأ: اهملاثو . ةرجطلا نم
 ثيدح امل ةزرمجلا ترد يل رتقان ىه نوكت الف ؛ رغصاألا جحلا ىه اهنال جح ةرمعلا نأ اني 5

 ا كحول سا

5 
 ا

 نأ دارفالاف عتمتلاو ؛نارقلا و «دارفالا : ماسقأ ةثالث ىلع ىلع جحلا نأ معا كسل

 34 هكا كللت ف 6 مْ ؛ حلا رع 7-0 رمثدل 3 لحلا 5 رمثعل هكذم غار ةلادعب م حب

 ةرمعلا» مرح ول" كلفكاو « هيلقي اهبمؤضي نأ نع لا 4 4

 ىف ةردعلاب مرحي نأ وه عتملاو ٠ انارق ريصي جحلا اهيلع لخدأ فاوطلا لبق مث « جحلارهشأ ىف

 مارحالا تاروظحم عتمتسي هنآ اعتم ىعم امنإ و « ةنسلا هذه ىف جحب مث اهلادعأب ىنأيو جحلا ربشأ

 جلاب مرحب نأ لبق ةرمعلا نع للحتلا دعب :

 هللا ىضزر ئفاشلا لاقف» ةنالثلا هذه نم لطفالا, ىف سانلا فتحا :لوؤف اند يق

 لاقدبو.دارفالا نمل ضفأ عملا: ثيدحلا ف التخا ىف لاقو«نارقلامث« عتمتلامث.دارفالا اهلضفأ : هنع

 وهو « عتملا مث « دارفالا مث ء لضفأ نارقلا : هنع هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو . هنع هللا ىضر كلام

 مث .لضفأ نارقلا : دمحو فسوب وبأ لاقو :انباأ نم ىزورملاو قحسا ىنأو ىنزملا لوق

 كيما لوالا: هوجتوانمالضفأ دارذالا لاف هنع هللا [يضر ىفاشلا ةججب . كل اذذلا مث ,عتقلا |

 تضتقا ةيآلا نأ. لالا ندا هداج هب لالدتسالاو (هّلل ةرمعلاو حلا ارا ىلاعت هلوقب

 ةيباخملاوإ ؛. هيلع فوطتملاو قوطتملا نيب ةراخلا ع ب تفاعلا و 0 ىلع ةرمعلا فطع

 كلذو « ةرمعو جح وهو .دحاو ءىش دوجوملاف نارقلا دنع امأف « دارفالا دنع الإ لصحتال

 لاق هنأ ليلدب ٠ دارفالا ىضتقي (هلل ةرمعااو جحلا اومتأو) هلوق : ىناثلا . فطعلا ةح نم عنام

 ىلاعت ها ًاضيأو ؛ رصحلا دنع نايده همزلي نراقلاو (ىدحلا نم سيتسا اف مترص-أ ناف) ىلاعت

 لدتةيآلا هذه:ثلاثلا.رصحلا دنعناتيدف همواي نراقلاوةدح.!و ةيدف ءادآلا دنع قلخلا لع بجوأ

 نأ والا نابجو هءاع كدبو دارفالا دعا لصح ال مامالاو 5 مامالا توجو ىلع



 م يب

 3 وو 1 اسس ولا ناوالمو لل

 دوصقملا لصح ذئئيحو « بوجولل ر هألاو

 7 نا ابجو/ جج ةرمعلانأ تبث اذاو,. قافتالاب ةرمعلاالإ كاذ امرو « لعفأة قيقح هيلعام ىلع رغصأ
 ا (تيبلا جح سانلا ىلع هللو) هلوقلو (جحلا اومتأو) ىلاعت هلوقل ةبجاو نوكست

 "1 راج نأ نيحيبسلا ني قفتملا يف ىدومللا نبا:هداروام امم تيداأ ةلأسلا ف ماع ةبحلا)
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ : لاقف ؛ مالسالا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس مالسلا هيلع

 ىورو.رهتعتو جحنو ؛ ناضمر موصتو ؛ةاكزلا ىنؤتو ٠ ةالصلا يت نأو ؛ هللا لوسر ادم نأو

 ىنأ نا :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لأس هنأ نذر ىأ نع نم وأ نب اصغ نع لاس نب ناهعنلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاف « نعظلا الو ةرمعلاو جلا عيطتسي الو« مالسالا كردأ نك خيش

 هيلعدنأ تباثنيديز نعنيريسنياىور ام اهنمو« بوجوللرمألاو ءاممب رمأف» رمتعاوكيبأ نع جس

 ىضر .ةشئاع تورام اهنمو.«تأدب امهيأب كرضي ال ناضرف ةرمعلاو جحلا» لاق مالسااو ةالصاا

 لاقف ؟ داهجءاسنلا ىلع له هللا لوسراي تلق : تلاق « نينمؤملا مأ ةقّئاع نع ةحلط تنب اهنع هللا

 دأةدومحلاا] جحلا : هيف لاتقال داهج نمملع : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيلع هللا لص ىننلا رمتعا : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق . ةرمعا بوجو ىف 4 ةعبارلا ةجحلال

 «بجاو وه ىذلا جحلا ىلا ردابي نأ هبشالا ناكل ةبجاو ةرمعلا نكست مل ولو « جحلا لبق سو

 : هوجو ةبجاو تسيل ةرمعلا : لاقنم ةجحو

 مالسالاناكرأ نعمالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لأس ىذلا ىبارعاألا دصق 4 ىلوآألا.ةجحلا
 نأ الا ال : لاق ؟ اذه ريغ ىلع له : ىبارعالا لاقف ء«موصلاو ؛ جحلاو . ةاكرلاو : ةالصلا هملغف

 ىبارعألاحلفأ : مالا وةالصلا هيلع لاقف . صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال : ىبارعألا لاقف . عوطت

 ًادمعنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةدابش سمخ ىلع مالسالا ىنب»مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . قدص نإ

 مالسلاوةالصلاهيلعلاقو «تيبلا بح و « ناضمرموصو « ةاكزلاءاتيإ و ؛ ةالصلا ماقإو ؛ هللا لوسر

 ةرااوخ1 كراوبش نانا هنهن «.كبر ةنجاولخدت ؛ مكتيبا 006 مكلا ولأ نك ذو“ مكسمخ اولصد

 هللا لص ىنلا نع هللا دبع نب رباج نع ردكتملا نب دمحم نعو ؛ اهدر الو ابيلع ةدايزلا زوجي الف

 ا ل . كل ريخ رمتعت ناو ال : لاقف ؟ ال مأ ىه ةبجاوأ ةرمعلا نع لتس هنأ ٍلسو هيلع



 لقا
 : لاق نم لوق نم ىلوأ اذه ىلع ظفللا لمحو . ليللا ىلإ امات مايصلا اولعفاذ ىأ (ليللا ىلإ مايصلا

 اومتأ مث) ىلاعت هلوقو ؛ لاكلاو ماهلا ليبس ىلع نهلعف ىأ (نهمتأف تايلكب هبر ميها ل

 ىذلا ريدقتلا لعو « رامضالا ىلإ جاتحي ريدقتلا اذه ىلع نآل  هومتأ مث مايصلا ىف اوعرشاف دارملا

 تعن ىلع هب نايتالا هنم دارملا نوكي نأ لمتحي (جحلا اؤمتأو) هلوق نأ تبثف « هيلا جاتحيال هانركذ

 اذإ مكنا هنم دارملا نوكي نأ ًاضيأ لمتحي هنأ بابلا ىف ام ىصقأ « هيلع هلمح بجوف ماهللاو لاكلا .

 نأ : لوأالا : هوجو هيلع لديو . ىلوأ لو“الا هجولا ىلع ظفللا لمح نأ الإ . هومتأف هيف متعرش
 جحلا اومتأ : ريدقتلا نزوكيزورع ًاظاوريثم نمل اةلاوزكي نأ نم نانا ارا عال نع

 : طرشلا اذه رامضإ ىلإجاتحال هانرصن ىذلا لواالا لي زأتلا لَعَو ؛امهف متعرش نا هلل ةرمعلاو

 .جحلا ىف تازن ةبآ لوأ ىه ةيآلا هذه. نأ اوركذ ريسفتلا لهأ نأ : ىناثلاو . ىلوأ كلذ ناكف ْ 7

 مهضعب أرق : كلاثلا . هيف عورشلا طرشب مامتالا ىلع اهلمخ نم ىلوأ جحلا باجيإ ىلع اهلمخ

 قافتالاب هنكل : دحاولاربخ ىرجي ةيراجةذاش ةءارق ناكنإو اذهو (هلل ةرمعلاو جحلا اوميقأو)

 ؛ ةرمعلاو جحلا بوجو ديفي هانرصن ىذلا هجولا نأ : عبارلا . ليوأت ىلع ليوأت حيجرتل حلاص
 «بوجولا لصأ الإ ديفيال متركذ ىذلا ليوأتلاو . امهيف عورشلا دعب امبمامتا بوجو ديفيو

 ةدابعلاباب بابلا نأ : سماخلا . ىلوأهيلع هللا مالك لمح ناكف « ةدئاف ربك أ هانرصن ىذلا ناكف

 لمح بجوف ؛ طايتحالإ ىلإ برقأ ًاعم ةرمعلاو جملا باحياب لوقلاو : ىلوأ هيف طايتحالا ناكف
 ظفللا : لوقن انكل . مامتالا بوجو ىلع ظفللا لمحن انأ به : سداسلا . هيلع ظفللا

 مامتالاوامزج ابجاو مامتالا ناكف ؛ بوجولل رماالا رهاظو  امزج مامتالا بوجو ىلع لد

 نوكي نأ مزايف . بجاو وهف فلكملل ًارودقم ناكو هب الإ بجاولا متيال امو ؛ عورشلاب قوبسم

 هذهىف ىنعي ؛ هللا باتك ىف امهبرم الا ىف جحلا ةنيرقل ةرمعلا نا أ. هللا مضاتك انمي ملا

 ةجحلا هذه ريرقت مامت اذهف (ةاكرلا وت آو ةالصلا اوميقأ) هلوقك ناكف : ةيالا

 اودصق مهنأ ىلع لدي اذهو عفرلاب (هلل ةرمعلاو) ىعشلاو دوعسم نباو ىلع أرق : ليق ناف

 بوجولا ىف جحلا مكح نع ةرمعلا جارخا

 . ةرتاوتملا ةءارقلا ضراعت الف ةذاش ةءارق هذه نأ : لوآلا : هوجو نم عوفدم اذه :انلق

 نأ : كلاثلا . ةيلعفلا ةلمما ىلع ةيمسالا ةلمما فطع ىضتقت اهنأل ؛ ةيب رعلا ىف افعض اهيف نأ : ىناثلا

 عقوالاو ؛ امموجو ىفانيال هللا ةدابع امنوك درجمو ؛ هللا ةدابع ةرمعلا نأ هانعم (هلل ةرمعلاو) هلوق

 عه -رخف - م602٠



 ةيآلا هللا ةرمعلاو جحلا اومتأود ىلاعت هلوق ١

 ري 0 3 2 ل

 4 ىدهلا غلبي م مسؤر

 «هلح ىدحلا غابي ىتح

 : لئاسم ةبآلا ىف

 اذإ 1 نالف ججح : لاقي امتاو ءدصقاا نع ةرابع ةغللا ىف «جحلا» «ى وألا ةلأسملا)

 ةجحاهل ليق اماو . ةنسلا ءاحلا رسكب «ةجحلا»و « هيلا فالتخالا مادأو « ىرخأ دعب ةرم هدصق

 اهنمو « ناكرأ اهنم . ةصوصخم لاعفأل مسا وهف عرشلا ىف امأو «ةنس لك ىف نوجحي سانلا نآل

 ىتلا تابجاولا ىه ضاعبالاو ؛ هب ىنأي ىتح للحتلا لصحب الاه ناكرالاف ؛ تائيه !هنهو « ضاعبأ
 مارحالا :ةسمخ اندنع ناكرالاو ءابكرات ىلع مدلا بجيالام تائيهلاو  مدلاب ربجي ءىثاهمكرت اذإ

 هزيصقت وأ سأرلا قلح ىفو ؛ ةورالاو افصلا نيب ىعسلاو ؛ تيبلاب فاوطلاو : ةفرعب فوقولاو
 , تاقيملا نم مارحالا ىبف ضاعبالا امأو . هب الإ للحتلا لصحب ال كسن هنأ امهححأ : نالوق

 ةنوتيبلاو ةبقعلاةرمج ىرو ؛ لوق ىرحنلا ةليلةفلدزمب ةتوتيبلاو. لوق ىف بورغلا ىلإ ةفرعب ماقملاو

 اهمايأ ىمرو ؛ لوق ىف قيرشنلا ىلايل ىنم
 ةنس ىهف جحلا لامعأ رئاس امأو

 مث «نالوق قاحلا ىفو ؛ ىعسلاو , فاوطلاو : مارحالا : ةعبرأ ىهف ةرمعلا ناكرأ امأو

 للحتلا فقوتي الو ءرصق وأ قاح مث هحذ ىده هعم ناك ناف ىعسلا نم غرف ام دعب رمتعملا

 ىدهحلا حيذ ىلع

 طورشم وأ قاطم رمآلا اذه لهو: مامتالاب رمأ (اوتأو) ىلاعت هلوق (ةيناثلا ةلأملا)

 . ماهتلاو لايكلا تعن ىلع ةرمعلاوجحلا اولعفا : ىنعملاو , قاطم هنأ ىلإ انباحأ بهذ ؛ هيف لوخدلاب

 000 الا ءالط رق رمال كانغ نأ ديح هللا ىضر ةفتح ىلأ لوق وهو ناثلا لوقلاو

 هيفا لاوخدلا دع نأ الإ ابجاو .ىفلا ىف لوخادلا نوكي ال نأ رئاجلا نمو : لاق همتيلف هبف' عرش
 0 | ذع د20 ار ياض دفاةج او ةردعلاا نأ الخلا انهم ةنئافآو“"الجااو ماما نيك

 ١ هوجو نم" اياك تحد هح راق

 دق مامتالا نأ هب لالدتسالا هجو (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) ىلاعت هلوق 00 ةجحلا )ب

 لاك الاف يف اذ[ هوم ان ظفلا »ف متعرش اذإ هب داري نأ لمتحيو ؛ امات الماكءىثلا لعف هب داري

 ذإو) ىلاعت هلوق هيلع لديف لامتحالا نابب امأ ؛ كاذ وه ظفللا اذه نم دارملا نوكي نأ بجو



0 

0 , 
2 

 نالوا

 | رع ردا ل قمم ”رصخأ 00 0 1 را 0
 1 د با هسو مل مرثم 0 0

 ابا سد -
, 

 : , لاتقلا ١ ككرتب اوك اركلق مكلتاق 1 اولستست نأ 0 0 7 3 مهيادتعا

 ةكلبتلا ىلإ م كل نيقلم نونوكت كل "-

 نارّقفلا فاخت انإ:اولوقت الوهّللاليبس ىف اوف: ىنعملا هوك نأ لئوأكلا َْق «عبارلا هجولا)

 لعجلا اذه نم دارملاو ؛ قافنالاب نيكلاهمبسفنأ اولعحي نأ اوبنف  ءىث انعمىقبي الوكلبف انقفنأ

 كاذب هيلع مكح اذإ كالهلا ىف هاقلأو اكلاه انالف نالف لعج لاقي اي. كلذب مك-حلا ءاقلالاو

 هنأ ىرب ؛ىدلا تنال تصب لجارلا وه ءةكنلجلا لإ كيديأب قلن "لاو شلل بلا
 ةمححر نع طونقلا نعىبنلا هانعم نأ لصاحلاف : ةكلهتلا ىلإ سفنلا ءاقلا وه كاذف لمع هعم هعفنيال 1 0

 رم
 ادلع

 بنذلا ىلع رارصالاو ةيدوبعلا كرت ىلع ناسنالا لمح كلذ نال هللا

 قوافنالا كلذ اوقلث لو اللا ليس قاوفشأ و دارا نركب نأ لمتع ( سداسلا جاوا ١
 ركذبوأ ةنملا ريكذتبامإ هباوث طبح العف قافنالا كلذ دعب اولعفت نأب كلذو . طابحالاو ةكلوتلا

 (مكلامعأ اولطبت الو) ىلاعت هلوق هريظنو«ةعمسلاو ءايرلا هوجو

 : لئاسم هيفف ( نينسحلا بحب هللا نإ اونسحأو)) ىلاعت هلوق امأ

 هنأ : لولا . هوجو هفو اذ ام نم قتشم نيحأ نأ ىف اوفلتخا 4 والا لاثلا

 فا ثيح نم « نسح عفنب هريغ عفن نميف هلاعتسا رثك هنأو « نسحلا لعف نم قتشم
 . اني اهيلعاف ناك انبسج اذإ لتقلاو برضلاف ءريدقتلا اذه لعوم هسفن يف نسح ناس ال

 اناسحا انين هلعق ناكاذا الإ: انس نوكي بفص وب ال نسحلا زغاقف « نايح الأ نم قستم نا ا ١

 نيرمالا عومب نم لصحي امنا قاقتشالاف « ًاعم
 ضنا ف احا مصالا لاق : اهدحأ : هوجو هيف (اونسحأو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملا))

 كلذ نوكي نأ هنم دوصقملاو « هتقفنو هتنؤم ؟كمزلت نم ىلع قافتالا ىف اوبس راسل

 ةيآلا لمح نكميو :هلبق امب هلاصتال برقالا وه اذهو « اورتقت الو اوفرست الف اطسو قافنالا

 هوجولا عييمج ىلع

 ارارم هريسفت مدقت دقو  رهاظ وهف «نينسحلا بح هللا ناإل هلوق امأو

 م ور اوقلحت الو ىدحلا نم رسيتسا اف مترصحأ ناف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو إل ىلاعت هلوق



5 
 4 0 دي كا

 ا تلا ىلإ مكيديأب وقال وو لات 0 ُْ

 : 5 110 ىفو (اماوق كلذ نيب ناكر اورتقي لو اوفرسي مل اوقفتأ اذإ نيذلاو) هلوق ىف
 0 هيفاو رك ذف ةقفنلا ريغ هنم دارملا : اولاق نيذلا امأو (طسبلا لكابطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم

 كسلا ىلعكلذب مهم رانلا باذعوه ىذلا كالهلل اوضرعتيف دابجلاب اولخي نأ : اهدحأ : اهوجو

 ىلإ مكيديأب اوقلت الوز هلوق نم دارملا : اهناثو (ةنيب نع كله نم كلبيل) هلوقك وهو « داهجلاب

 20 مكسفنأ لثق الإ هيف ركل نوكي الو . عفنلا نوجرتال ثيحب برحلا ىف اومحتقتال ىأ (ةكلبتلا

 )00 ايآ ناك اذإ امك لتقلا كفاح ناو: ةءاكنلا ىف عمط اذإ محتقي نأ بحي امو ؛ لحال كلذ ناف

 ءاربلا ىرع لوقنم هجولا اذهو , هيلع مدقي نأ هل سيلف لوتقم هنأ بلغأللا ناكو « ةناكسنلا نم

 ' نيفصلان يب لقتسي لجرلاوه ةيآلا هذه ىف : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع لقنو . بزاع نبا

 :لوآلا: هوجوب هياع جتحاو . مرح ريغ لتقلا اذه : لاقو « ليوأتلا اذه ىف نعط نم سانلا نمو

 لاقف « هكلهتلا ىلإ هديب قلأف سانلا هب حاصف « ودعلا فص ىلع لمح نيرجابملا نم الجر نأ ىور

 ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر انبوح :انيف تلزن امئأو : ةيآلا هذ ملعأ نحن : ىراصنالا بويأ وبأ

 انلاومأو انيلاهأ ىلإ انعجر . هلهأ رثكحو مالسالا ىوق الف , دهاشملا هعم اندهشو هانرصنو

 ىضر ىعفاشلا ىور : ىناثلاو . داهجلا كرتولاملاو لهالا ىف ةماقالا ةكلمتلا تناكف .انحلاصتو

 لكاتب كب ارأ :اناضناللا نم لج ردل لاقف ؛ ةنخلا 'ركذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ هنع هللا

 هولتقف ودعلا ةعامج ىف سمغناف ةنجلا كل . مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ ًابستحم ًارياص تلتق نإ هللا

 ةالصلا هيلع ىنلا رك ذ نيح هيلع تناكاعرد قلأ راصنالا نم الجر نأو.« هللا لوسر ىدي نيب

 نك كنلخ ا نمار نأ ايار "كلانا. هؤاتتف قدلا ق نسما مْ : ةنجلا مالسلاو

 وادعلا ىلإ مدقتأتم هغم نم ضعبل لاقف , هياخأ نم لتق نم ىلع افوكع ريطلا ىأرف . ةيواغم ىنب

 هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ اوركذف . كلذ لعفف , ىنامحأ هيف لتق دمشم نع فلختأ الو ؛ ىتنولتقيف

 ليقف لتق ىتع لجر لتاقف ء انصح اورصاح اموق نأ ىور : عبارلا . انسح الوق هيف لاقف ؛ ؛ملسو

 هللا .لوقب !نللأ نا ونذك : لاقف كلذ هنع هللا: ئضرأ باطقتا ندر ع غاف . ةكلهتلا ىلإ هديب قلأ

 هَذه نع بيج نأ ليو تلا كلذ رصن نو (هللا تاضرم ءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو) ىلاعت

 ؛ مهنم ةياكن عاقيإ عقوتي مل اذإ ودعلا فص ىف سفنلا ءاقلا انمر> امتإ انأ : لوقيف « هوجولا

 عئاقولا هذه ىف ىنعملا اذه دجوي هنأ ما :>لف عق وت اذإ امأذ

 7 ربشلاب مارحلا ربشلا) هلوقب الصتم اذه نوكي نأ ةيآلا ليوأت ىف (ثلاثلا هجولاإل

 اوزاجخل ٠ صاصق تامرحلا ناف هيف مولتاف : مارحلا ربششلا ىف ؟ولتاق ناف ى 1 ماه تايرلأاو



 ءاضقل ةككم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هل لوم تاه تقر كلزن اني ال
 ةرمع تناكف ؛ نوكر شملا مهعنم نا لاتقلا ىلإ ىضفت نأ نم دبال ةرمعلا كلت تناكو « ةرمعلا

 ليت ىف :اةقنأو) لات: لاق:مارجأل ..كاذك نضأكلا ناك ايلف « نانسملا هيفا تاو ا
 ةرمعلاو دابجلا ىف اوقفتأو:لقي لو (هللا ٠

 : لئاسم هيفق «ةكسابتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الور) ىلاعت هلوق امأ
 اك اله كلبي كله : لاقي كالحلا ,ةكلبتلا» جاجزلاو ةديبع وبأ لاق (ىلوآلا ةلأملا)

 لاق , اذهالإ نيعلا مضب ةلعفت ىلع ًاردصمبرعلا مالكىف معأال : نيرا كلي و احلطف

 هلللءنال و: لاق ءزدصم ريغاعما لاثملا اذه ءابدقو .ءاةرتسنلاو ةرصتتلا : هاؤيس حت دق : لع وأ

 انآ لع: ةرضيتلاو هب رجتلاك © كلتا اهلضأ لاقي نأ رو :. فاشكلا بحاس لاف نسل

 ريو ف راوجلا ءاج 5 ييكصلا ةيضلا تادرس ذك 07

 كلذو « عضاوملا هذه لاثمأ ىف نيبوحنلا ءالؤه تافلكت نم ًاريثك بجعتال ىلا : لوقأو

 ظفالا اذهدوروف ؛ةيوقةجحهوذختاو ؛ هب او>رف هودارأ امل دهشي الوهجم ًارعش اودجو ول مهنأ

 هذه ةحص ىلع لدب نب [ىوأ , ةحاصفلاب فلاخللاو 1 ١ نم هل نورها لاك ا مالك ىف

 اهتماقتساو ةظفللا

 ءبلا : موق لاقق اناصقنو أ ةدايز اما ىضتقت (مكيديأب) هلوق ىنابلانأ عاوقفتا(ةيناثا لأسملا)
 خو كلارا ترد تانج هلوقك زهر كلبا لإ مكيديأ اوقلت الو: ريدقتا و ةدئاز

 (كادي تمدق امب) هلوقك سفنآلا ىديألاب دارملا وأ ؛ 0 ناتامعتسم ناتغل امبف ملقلاب ملقلا

 . فدخ انهو" نرد ل مكسفنأ اوقلتالو: ريدقتلاف (مكيديأ تلك اير

 كلبا ىلإ ركيديأب مكسفنأ انتا ا

 : لاق نم مهنف «٠ هيف نورسفملا فلتخا (ةكلوتلا ىلإ مكيديأب اوةاتالو) هلوق «ةثلاثلا ةلألا)

 نيهجوهيف اورك ذف نولوألا امأ. اهريغ ىلإ عجار هنا : لاق نم مهنمو ؛ ةقهالا سفن ىلإ عجار هنا

 نإ : ليق هن كو م كلو مهيلع ودعلا ىلوتسيف ؛ مهاوأ داوجلا تامبم ىف اوقفنيال نأ : لولا

 ايندلا .لاجترا قم. تنك انإو تتاضاء الط فوءهتلا لي اف كلا هاف دنا لا 0

 كسفن نع ررضلاو كالحلا عفد ىف:كلام قفنأف

 لالا لك قافنا ناف : هلام لك قفني نأ نع هان قافنالابرمرثأ امل ىلاعت هنأ (/ىلاثلا هجولا

 هركفامدنم داوانا ناكف .٠ سويلم تاور ارك لا لا ا حلبا انا



 آلا 5 ىلا ميديأبا وقلتالو هلل ار د 1 هكرق ١4

 هللا َنِإ اونسحأَو هكلهتلا َلِإ كيد اوُقلَت الو هللا اين اوُمَأ

 «١ةه» َنينسحلا بح
 اس لس د6

 هاش 00 ق:تيسلاو 'هولئاقف مكياع ىدنعا نف : ريدقتلاو « ءازجلا نم ءادتعالا لباقي ام

 ىأ (نيقتملا عم هللا نأ اوءلعاو) لاق مث ء ىوقتلا ىنعم مدقت دقو (هللا اوقتاو) لاق مث « مدقت دق

 ولذإ .ناكم ىف الو مب سيل هنأ ىلع لئالدلا و ملعلاو ظفحلاو ةرصنلاو ةنوعملاب

 نوكيوأ ؛ رخآلا عم نكي لو مهنم دحأ عم نوكي نأ اما ناكف ؛ نيعم ناكم ىف ناكل امسج ناك

 راع اق! لاق ةفانرأ نق" ننتسراو ةئا بأ "نم رج نيتماوملا نق دحاو لك عم

 « نينسحمابحيهللا نإ اونسحأ وةكلاهتلا ىلإ مكيديأب اوةلتالو هللا ليبسفف اوةفنأو) ىلاعتهلوق

 لاغتشالاو ؛ لاتقلاب رمأ امل ىلاعت هنأ لوألا : نيهجو نم ابلبق امب ةبآلا هذه قلعت نأ ملعا

 نع ًازجاع لالا وذ ناك امبرو ؛لاملا ىلإ اف جاتحي تاودأو تالآلاب الإ رسيتيال لاتقلاب

 اوقفني نأب ءاينغألاىلاعت هللارمأ اذهلف ؛ لاملا مدع ًاريقف لاتقلا لع رداقلا عاجشلا ناكو « لاتقلا

 روشلاب مارحلا رمشا) ىلاعت هلوق لزن امل هنأ ىوري :ىتاثلاو . لاتقلا ىلع نوردقي نيذلا ءارقفلا ىلع

 دحأ سيلو داز انلام هللا لوسراي هللاو : نيرضاحلا نم لجر لاق (صاصق تامرحلاو مارحلا

 اوفكي ال نأو ؛ اوقدصت,نأو « هللا ليبسفف اوقفني نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف انمعطي
 لوسر قفو ىلع ةيآلا هذه تلزتف « اوكلهف هللا ليبس ىف لمحت ةرمت قشب ولو ةقدصلا نع مهيدبأ

 سو هيلع هللا ىلص هللا

 قفنم هنا : عيضملا ىف لاقيال كلذلف ؛ لاصملا هوجو ىلإ لاملا فرص وه قافنالا نأ ملعاو

 ليبسو ؛ قيرطلا وه لييسلا نآل ٠ نيدلا قيرط ىف هب دار الاف « هللا ليبس رك ذب قافنالا ديق اذاف

 ججح ىف اقافنا ناكءاوس ةنآلا ىف لخاد وهف قافنالا نم هنيد ىف هب هللأ صام لكف ؛ هنيد وه هللا

 « تاقدصلا ىف وأ . محرلا ةلص ىف اقافنا ناكوأ ؛ ريذلل ازيهجتوأ ؛ سفنلاب اداهج ناك وأ ةرمعوأ

 قاكرقالا نأ الإ ؛ كلذ ريغو,: ليبسلا ةرانعوأ « تارافكتلاو تاوكرلا!فاوأ «لايعلا لغ'وأ

 (هللا ليبس ىف اوقفنأو) لاق لب ؛ داهجلا ىف قافنالا هب دارب هنأ داهجلا رك ذ مدقت دقو ةدآلا هذه

 كا كاملا لال كادر ا قافالا اذه برو كو ق:دلملا لع ةلنتلاكا اذه نأ :لواألا' + نيِهجول
 لاكالاقافتا هيلع لهسف طشنو زرتها هللا رك 3 عمم اذإ نموملا ناآلو'ءهللا لبس ىف هقافنا بجيف



 هع

 ا ا ىلع 5 نال كرش هدضق رجحلا نم تس ةئس

 وهو لباقلا ماعلا ىف ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر عجرف « مايأ ةثالث ةكم هل اوكرتي ىتح لباقلا ٠
 مرحلا تلخد كناىنعي : ةيآلا هذهىلاعت هللا لزنأف « رمتعاو ةكم لخدو . عبس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ' ٠

 رولا كاذب رهنشلا اذهف ء ربشلا اذه ىف ةيضاملا ةنسلا ىف كودص اوناكموةلاو « مارحلا ربشلا ىف

 نع ملسو هياع هللا ىلص لوسرلا ىبن ىلاعت هللا نأ اوعمس رافكلا نأ نسحلا نع ئوز اماه
 كنولأسي) ىلاعتهلوق كلذو« ميلتاقيال هنأ اونظو : هتلتاق» اودارأف : مرحلا ربشآلا ىف مبلتاقي نأ ٠

 لزنأف (مارملا دجسملاو هب رفكو هللا لييس نع دصو ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق مارا :رهشلا نع

 نم ىأ (مارخلا رمشلاب مارحلا رهشلا) ل ف ؛ ةعقاولا هذه ىف مكحلا نايبل ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 « نيملكتملا نم موق هركذ ام : !مثلاثو . هيف هولحتساف ماركا ربشلا ىف نيكرشملا نم مكمد لحتسا

 مارحلا ريشلاف : ركتلتاقم نع انعنمي فيكف ؛ هللب رفكلا نع ركعنع ل امل مارجلا ربشلا نأ وهو

 مارحلا ربشلا ةمر> نأ ةثالثلا هوجولا ىف لصاحلاو ؛ مكناج نم مارا روشلاب لباقم ءانيناج نف

 ممداسف وم رش نملاتقلل عني نأ ف انه هولعج فيكف 5 ةحيبقلا لاعفاللاو رفكلا َنَع ميعنم ملامل

 هكاسبتتا نم عنم ام ةمرلاو ؛ ةمرح عمج تامرحلاف (صاصق تامرحلاو]ل ىلاعت هلوق امأ

 هوجولا كلت دوعت ةنآلا هذه ىفف اذه تفرع اذإو « ةاواسملا صاصقلاو

 ةمرحو « مارملا دلبلاو . مارحلا ررشلا : تامرحلاب دارملا نأ وهف (لوآلا هجولا ىلع امأإل

 متفق ودقف تسسةنس ىف تامرحلا هذه وعاضأ امل مهنأ هانعم (صاصق تامرحلا) هلوقف . مارخالا

 عبس ةنس ىف مكمعز ىلع اهومتيضق ىت>

 لاق ؛ ًاضيأ متأ مهولتاقف مكتاتاةم ىلع اومدقأ نا:دارملا نأ وهف «ىناثلا هجولا ىلع امأوإل

 ليبس ىلع تامرحلا هذه اوكبتني نأ نيبلسسلا سيل هنأ ةنآلا هذهب ىلاعت هللا لعو : جاجزلا .

 متواتاقتالو) هلوقوهو.: ةبآلا هذه ىلق امب هبشأ لوقلا اذهو « صاصقلا ليبس ىلع لب ؛ ءادتبالا

 لثعهيلع اودتعاف كيلع ىدتغعا نم) هلو وهو اهدعب امي و (هيف واتاقي ىب> مارخلا ك0

 ركيلع ىدتعا ام

 0 نا رهقلا م دحأو لك هم "رج ىلا (صاصق تامر لا و) هلوقف < ثلاثا 1 لع امأ)

 لاتفاا و ة:تفلاو رفكلا نم 0 هم رد كمن م الف 4 لثللا وه صاصقااو 0 ندا أههف 4 رخآلا

 لاتقلا نع انعنم فيكف

 سغاللا : هئم دارالاف «(كيلع ى ءدتعا ام لثم هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف) للاعت هلوق امأ
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 كايع ىدتعا رن 1 7 مرح 070

 5 نيل شان دانا لع ىدتعاام لثمم هيلع 007
 نص تو ع

 هنع لودعلا هيلع

 كرشلا يب سيلهنال ٠ كرشلا ىلع ةنتفلا لمح ىلع لدي .اذهف هلل نيدلا نوكيو ل ىلاعت هلوق امأ

 ديعيامرئاسن ود عاطملادوبعملا وه ىلاعت نوكي نأ هنم دارملاو ؛ ةطساو هقلهلك نيدلا نوكي نأ نيبو

 ىتحو ؛ مالسالا تبثيورذكلا لوزي ىتح مهولتاقو : لاق ىلاعت هن كر يدقتلا راصف « هريغ عاطيو

 (نوملسيوأ مهنولتاةت)ىلاعت هلوقهريظنو . باوثلاىلا ىدؤي ام لصحبو باقعلا ىلا ىدؤي اه لوز
 دوصقملا اذمل لاتقلاب امأ ايمإ ىلاعت هنأ ناب كلذ ىفو

 وهو ٠ مهلاتق بجو هلجأل ىذلا رمآلا نع اوهتنا ناف : دار اف« اوهتنا نافل ىلاعت هلوق امأ

 اوهتني نا اورفك نيذلل لق) ىلاعت هلوةك وهو « مهلاتق زوحي ال كلذ دنعف « مهلاتق وأ مهرفك اما

 فاس دق ام مهل رفغي

 ؛ناودع الف اوهتنا ناف : لوآلا ::ناهجو هيفف (نيملاظلا ىلعالإ ناودع الفإل ىلاعتهلوقامأ

 ىلع: مهسفن آل نوملاظ مهرفك ىلعمهرارصاب مهناف . رفكلا ىلع نووتني ال نيذلا ىلع الإ لتق الف ىأ

 (ميظع مظل كرشلا نا) ىلاعت لاق ام

 ؟باوصو قح هسفن ىف هنأ عم اناودع لتقلا كلذ ىعس ل : ليق ناف

 ءازجو) ىلاعت هلوقك هيلع ناودعلا مسا قالطإ حصف : ناردعلا ءازج لتقلا كلذ نآل : انلق

 وع يلع ىدتعا ام لثمي هيلع اودتعاف ميلع ىدتعا نف) ىلاعت هلوقو (املثم ةئيس ةئيس

 . لاتقلاو كريشلا نع مهئاتنا دعب محل متْض رعت نإ قنلثلا و (مهنم هللا رخس مهنم نورخسيف ؛ هللا

 مكياع ىدتعي نم مكيلع طاسنف نيملاظ متن مك

 هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نف صاصق تامرحلاو مارملا رهشلاب مارهلا رهشاار) ىلاعت هلوق

 «نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو ككيلع ىدتعا ام لثم

 ليزي ام ةيآلا هذه ىف ركذ « مهنيب اف اركنم كلذ ناكو لاتقلا حابأ امل ىلاعت هللا نأ معا

 دهاجمو نسابع نبا نع ىوز :ااهدجحأ :.هوجو هيفو (مارحلا ربشلاب مارجلا ربشلا) لاقف «كلذ

 ةدعقلا ىذ ىف كلذ ناكو « ةرمعلل ةيبيدحلا ماع ج رخ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ كاحضلاو



 ملعأ هللاو ةلوبقم التاق ناكاذإ هتبوت نأ ىلع لد « رفاك لك ةبوت لوبق

 31 ”راخلا 0 ل هلمعق عل

 بخ سلا! 2ع

 «1517» نيش 1

 الإ ناودع الف اوبتتلا ناف هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) ىلاعت هلوق

 . . «نيملاظلا ىلع

 :لث انمادنطف

 دجسملا دنع مهولتاقت الو) ىلاعت هلوقل ٠ ةخسان ةيآلا هذه : موقلا لاق «ىلو آلا ةلأسملا)

 تفن مارحلا دجسملادنع ةلتاقملاب ةيادبلا نآلل « كإذك سيل هنأ حيحصلاو « هيف مرلتاقي ىتح مارحلا

 حيحصلا وهو هنع هللا ىضر ىعفاششلا بهذم نكلو ؛ ةماع ةفصلا هذه نأ بالا قام ئصقأ :هتقرح

 لعأ هللاو هب ًاصوصخم ريصي هناف : هنع أ رخأتم وأ صصخلا ىلع امدقم ناكءاوس ماعلا نأ

 تناك : اولاق ءرفكلاو كرشلا اهنأ : اهدحأ : هوجو انه ةنتفلاب دارملا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ةشبحلا ىلا اوبهذ ىتح . ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باصأ نوذؤيو نوبرضي اوناكمهنأ مهتتتق

 اوكرتي نأ ةنتفلا كلت ةراثإ نم مهضرغ ناكو ةنيدملا ىلا اوبهذ ىتح ءاذيالا كلذ لع اوبظأو مك

 كونتفيالف مهيلعا و رهظت ىتح مهولتاق : ىنعملاو ؛ ةيآلاهذهرىلاعت هللا ل زنأف « ارافك اوعجريو مهنيد

 هللا نآآل : لاق . مرجلا انهه ةنتفلا ىنعم : ٍلسم وبأ لاق : ابيناثو . كرشلا ىف اوعقت الف ؛ سد

 هدنع نوفاخ امل نينمؤملا ىلعةنتف ناكدب اًودب اذإ ىذلا لاتقلا مهنم نوكي ال ىتح مهلاتقب رمأ ىلاعت

 . راضملا عاونأ نم

 رفكلا ليزي ال مهلاتق نأب انبلع عم (ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) لاقي فيك : ليق ناف

 اقح نوكي ال هللا ربخ نأ اذه نم مزاي سيلو

 لاوزمهلاتقدنع بلغألا نآل ؛ بلغألا ىلع لوم اذه نأ :لوألا : نيهجو ند باوجلا انلق

 اذاف ؛ رفكلا ىلع تاشثلا هنم فاخ لتقي ال نمو « هرفك لاز دف لتق نم نال ءكرشلاو رفكلا

 كلذ اق نأ زاجل الا عاج

 لتاقملا ىلع بجاولا نآل ؛ رفكلا لاوز ىلا مكنم ادصق مهولتاق دارما نأ (ىاثلا باوجلاإل

 بجو لاتقلا ريْغِب رفكلا نع علق, هلتاقي نم نأ نظ ئم'كلذل و : اذهاةدا زم ناوكي نأ رانكلا

 عاما كت اة



 د مبلل

 ةيالا «ميحر روفغ هللا ناف اوهتنا نافد ىلاعت هلوق :١

 اك « زاحيالل كلذك تبتك امنإو . فلأ ريغب فحصملا ىف وهو « فلالاب كلذ عيمج نوقابلاو
 ىضاقلالاق ؛ نيللاودملا فور> نم كلذ هبشأ امو «حلاص» كلذك و ؛ فلأ ريغب «نمحرلا» بتك

 مل اذإ نيتيالاب لمعي اك« امبب لمعلا بجو امهم لمعلا فانتي مل اذإ نات روهشملا ناتءارقلا:هللا همحر

 عقب ملام اب لمعلا بجيف ؛ هيف قانتال ناتروبشملا نائءارقلا ناتاه هيضتقيامو ٠ اهبب لمعلا فانتي

 َكِلَذ لِيَ ازلودقم لجرلا ناَص اذإ كتءارق: تيأرأ : ةزمل لاق نشنعالا نأ ئوزب « هيف خسنلا

 برض اذاو . انلتق اولاق مهنم لجر لتق اذإ برعلا نا : ةزمح لاقف ؟ هريغل التاق ريصي فيك

 ائيرض اولاق مهنم لجر

 رمي مل امل : اولاقو : مرحلا ىلا ءىجتلملا ةلأسم ىف ةيآلا هذه اوكسمت ةيفنحلا (هئلاثلا ةلأسملا))

 بنذلا ببس مارحلادجسملاىف لّتقلا زوجي ال ن'الف رفكلا ةيانج ببسب مارحلا دجسملا دنع لتقلا

 فالخلا بتك ىف هيف مالكلا مامتو ؛ ىلوأ ناكر فكلا نودوه ىذلا

 مدقتا هلع لاتقلا مهباعبج وأ ىلاعت هنأ معاف «ميحر روفغ هللا ناف اوهتنا ناف) ىلاعت هلوق امأ

 دودحلانمريثك ىفتيثاك اوباتو اوهتنا ناو لوب ال لاتقلا كلذ نأ ردقي نأ زوح ناكو.. هركذ

 امدسسسل

 اذهبنيب (ميحر روفغهللاناف اوبتنا ناذ) مهملع لتقلا بجوأ ام دعب ىلاعت لاقف « هليزت ال ةيوتلا نأ

 اوهتتينا اورفكن يذلل لق) ىلاعت هلوق هريظنو : مهنع لتقلا بوجو طقس كلذ نع اوهتنا ىتم مهنأ

 : لئاسم ةبآلا ىو ( فاس دق ام مهل رفغي

 كرشلانع اوهتناناف : نسحلالاقو . لاتتقلا نع اوهتنا ناف : سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأسملا))

 هلوقناكف . ةلاتقملا نع رافكلا عنم لاتقل ف نذالا نم دوصقملا نأ (لوآلا لوقا ةجحإل

 ةلتاقملا كرتىلع الوم (اوبتنا ناف)

 رفكلا كرتب لب ؛لاتقلا كرتب هتمحرو هللا نارفغ لاني ال رفاكلا نأ (ىناثلا لوقلا ةجحإل

 «ةبوتلا : امهدحأ : نيرمأب الإ ةقيقحلا ىف لصحب ال _فكلا نع ءابتنالا (ةيناثلا ةلأسملا)

 رفكلانعىبتتاهنا : نيتداهشلا رهظأن ا رهاظا ىف لاقي دق ناكناو : مالسالاب كسقلا ء رخآلاو

 ةمحرلاو نارفغلاو باوثلا قاقحتسا ىفرثؤي ىذلا امأ « طقف مدلا نقح ىف رثؤي امنإ كلذ نأ الإ

 175 ام لإ بلف

 نع ةبوتلا : لاق نم لوقو « ةلوبقم بنذ لك نم ةبوتلا نأ ىلع ةبآلا تلد (ةثلاثلا ةلأسملا)

 اا لوفر اانا ب رز هقلأ اه اذاغ 4 تقلا نم دشأ كرشلا نال كظطخ ةلوبقم ريغ دمعلا لتقلا

 ىلع ةبالا تلد الف « التاق هنوك ًارفاكهنوك عم عمج ثيحب نوكي دق رفاكلاف ًاضيأو « ىلوأ لتاقلا
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 9 ]ل /لبقلإ نع رتعأ ىفكلا لمجال ا
 كلذك سيل لتقااو. ةمالا نع هب هبحاص جرخي رفكلاو , كاذك سيل لتقلاو « مثادلا باقعلا هب

 واسفل قالا قجتس سس ذرتكلا»ن /

 الجر لتق ناكةباحصلا ضعب نأ ةيآلا هذه لوزن بوس: ىورو « لتقلا نم مظعأ ركل ناكل

 ىنعملا ناكف « ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛ كلذ ىلع هوباع نونمؤملاف . مارحلا رهشلا ىف رافكتلا نم ٠

 ىف رفكلا ىلع رافكلا مادقا ناف . مارهلا رمشاا ىف لتقاا ىلع مادقالا اومظعتست نأ 2 قد

 نم هصالختسال رانلا لع بهذلا ضرع ابلصأ ةنتفلا نأ : اهيناثو . كلذ نم مظعأ مارخلا ربشلا

 رافكلا مادقا نأ : ىنعملاو « لصألا اذهب ًابيشت ناحتمالل ًايبس ناكام لكل اما راص مث , شغلا

 لهالا كرتىلا نيئجام اوراص ثيل مهلع رماللا ديدشل ىللعو 2 نينمؤملا فيوخت لع فكنا ىلع

 ىه لب ةديدش ةنتف . نورذ<و نوفاخي امم سفنلل اصيلختو ؛ نيدلا ىف مهالضإ نم ابره نطولاو

 أذه نم دشأ 8 5 ل صضعل لاقو 2 اانا ايندلا مومع نم صلختأاا ىضذتس ىذلا لتقلا نه دشأ

 ةنتفلا كلت ريغ ءازج يلع هبخوأ ىذلا ليقأ]

 « مهرفك ببسي مهمزاي ىذلا مادلا باذعلا ةنتفلا نم دارملا نوكي نأ (ثلاثلا هجولاإ)

 اهم دشأ وهام هللا باذع نم كلذ ءارو نأ معاو . مهومتفقث ثيح نم مهولتقا : لبق هناكف

 باذعلا ىلع ةنتفاا مسا قالطاو (هدنع نم باذعب هللا مكييصي نأ ,كب صبرتن نحنو) هل دك

 مث (نونتفي رانلا ىلع مه موي) ىلاعت لاق « ببسملا ىلع ببسلا مسا قالطا باب نم كلذو 0 ٠

 :مهوبذع ىأ (تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نا) لاقو ؛ مكباذع ىأ ( مكتتتف اوقوذ) هبيقع لاق

 هباذعك مهءاذع ىأ (هللا باذعك ساناا ةنتف لعج هللا ىف ىذوأ اذاف) لاقو

 مكلتت نمادشأ مار[ دما مدصب كايا مهتنتق دارملا نوكي نأ (عبارلا هجولا)

 املالا نذل اذان نجلا تقلخام ىلإ ةعاطلاو ةيدوبعلا ند عنملا ْق وعسل منال 4 مرا َّق مهايا

 نم مهوجرخأو : ىنعملاو اقحن لتقي نأ نم هيلع دشأ نمؤملا دادترا نأ (سماخلا هجولا)

 العا م ىلوأ كلذ ناك ق خلا لع متأو متلتق نا تافركسفنأ لع كادر تامر موجرخأ فير

 مكبد ةعاط ىف اولساكتت وأ مكنيد نع اودترت نأ نم مكيلع

 ناتل أسم هيفف (هيف مواتاقي ىتح مارحلا دجسملا دنع مهولتاقتالورإ هلوق امأ

 نم ناكدقو « ةصاخ ةعقبلا هذه ىف مهلاتق ىف طرشلا اذه ءاقبل ناب اذه (ىلو ألا ةلأسملا)

 مرا ىرشالا ىفو لاتقلا لك ىف اطرمش لبق

 ؛ فلأ ريذب هلك (؟ولتق ناف كولتقي ىتح مهولتقتالو) ىناسكلاو ةرمح أرق (ةينثلا ةلأملاإ)



 هيلع هللا لص ىنلا ىلع قا اردت ناجلا (مهولتقا) ىلاعت هلوق لوقن مك

 ىفمهلتقب سمأ نيذلا ىلإ دئاع (مهولتقا) هلوق ىف ريمضلاو  نمؤم لكل امزال هب ضرغلا ناكذإو

 ىفو « مرحلاو لحلا ىف اوناك يح مهلتقب ىلاعت هللا رمأف « ةكم لهأ نم رافكتا مهو ىلوألا ةيآلا

 ىلع رافكلا مادقا طرشب ىلوألا ةبآلا ىف داهجلاب ردأ ىلاعت هنأ لوقلا قيةحتو « مارحلا ربشلا

 هنمىتثتساو « اولتاقي ل وأ اولتاق ءاوس مبعم داهجلاب رمأف فياكدلا ىف داز ةيآلا هذه ىفو « ةلئاقملا

 ١1 مارخلا دحسملا دع هلئاقلا

 اواتاقو) هلوقىهو ؛ ةيآلاهذه ىلع ةمدقتملا ةيآلا نا : لاق هنأ ل تاقم نع لقن (ةيناثلا ةلأسملا)
 كلت ِ (مارحلا دجسملا دنع مولتاقت الو) ىلاعت هلوقب ةخوسنم (مكن ولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف

 فيعض مالكلا اذهو (ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا

 دقف « ةيآلا هذم خوسنم (مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو) ىلاعت هلوق نا : هلوق امأ

 (مارحلا دجسملا دنع مهولتاقت الو) ىلاعت هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه نا : هلوق امأو « هلاطبإ مدقت

 خوسنم ( مار ادجسملا دنع مهولتاقت الو) هلوق امأو « خسنلا باب نم ال صيصختلا باب نم اذهف

 اذهو : مرحلاىفلاتقلاب ءادتبالا زوجي ال هنأل ًاضيأ أطخ وهف (ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو) هلوقب

 ةيلاوتم تايآ نيبعمجي نأ ميكحلا نم دعند هنال و.« فيعض هلوق نأ .تبثف قاب وه لب خس ام محلا

 ىدرخالل ةكسات اهم ةدحاو لك نوكت

 : ناثحي هيفف 5 را مهوج رخأو )) ىلاعت هلوق امأ

 ىئاثلاو . ًارهتجورخلا مهوفلك مهنأ : امهدحأ : نيهجو لمتحي جارخالا نأ (لوآلا ثحبلاإل

 جورألا ىلا نيرطضم اوراص ىت> « مهبلع ىمألا ديدشتو مهفيوخت ىف اوذلاب مهنأ

 ىذلا عضوملا نم مهوج ل :اارجا : نيمو لمت. تيجو ةحيص نأ ىناثلا ثحبلا إل

 اد كا هلل نأ ؟يلاوونا ذه تقع اذإ“ مكازانم نم مه وجرخأ :ىناثلاو . ةكم وهو . ؟وجرخأ

 ناك هنكل « هنم اونكمت نا مبكر ش ىلع اوماقأنا ةكم نم رافكعلا كئلوأ اوجرخي نأب نينهؤملا

 كرش لك لوهيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلجأ ببسلا اذحلو : دعب امف هنم نونكمتي مهنأ مولعملا ىف

 ىف نرانيد عمتجي ال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ؛ ةنيدملا نم ًاضيأ مهالجأ مث , مرحلا نم

 2( علا ةرب زج

 : سابع نبا نع لوقنم وهو : اهدحأ : هوجو هيفق (لتقلا نم دشأ ةنتفلاو ) ىلاعت هلوق امأ

 ل ىدؤي لك ا ا ةنتفلاب رمكلا 1 اعز للاغت هللأب رفكلا ةنتفلا نم دارملا نأ

 .  هعم رجاه نمو ملسو
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 مكونا نه واي 1-0 .< ماركا دجْنلا دنع ماعلا نا.

 مى 5 0 هر 66

 «لو» 0 هللا كاف وهنا نا كك نيرفاكلا ا كلذك مول

 (اودتتالو) لاقت لود اهأو ملمريغ اذهف , انلتاقي ملنم لاتقنم عنملاىلع ةلاد اهنا : هلوق امأ

 اهنمو.لاتقب مرحلا ىف اودبت الو : ىنعملا نوكي نأ اهنم٠ متركذ ام ىوس رخأ اهوجو لمتح اذبف

 اق ول ؛ دبع مهنيب و مكشيب نيذلا نم هلاتق نع 00 أودعت هلو ة دا راأ ناكل ل

 تاريدقتلا هذهعيمج ليعو ؛ , ىنافلا خر شااونايبصلاو ل 01 ميدقت ريع نم دا

 ةخودنم ةيآلا نوكت ال

 001 لاقت ول وأ رف) كات هيلا لأ ىف ةتيسلا ا“ نكلو . ةيآلا ىف خسنال هنأ به : ليق ناف

 اولتاقي مل وأ اولتاق ءاوس مهلاتق ىف نذأ ر هآلا رخآ ىف مث . لئاقي

 الاو ققرلا لاعتسا حالصلا ىراكف « نيلياق 1 تك رماألا لراس كل

 3 دعي « كرشلا ىلع مهنم ماقأ نم ماقأو . عملا رثكو مالسالا ىوق ايلف « ةلماجملاو

 ىلاعت هللا رمأ مرج الف « مبمالسا نم سأيلا لصح ؛لاح دعب الاح مهملع اهرركتو تازجعملا

 قالطالا ىلع مهلاتقب

 ناك ول : اولاق (نيدتعملاب< ال هللا نإ) ىلاعت هلوقب اوجتحا ةلزتعملا (ةسداسلا ةلأسملا)

 ملعأ هللاومدقت دق هباوجو . مالكلاا اذه حص امل. هقيلختبو ىلاعت هللا ةداراب ءادتعالا

 لفل 0 نم'دعأ ةنقفلاو 3 وجرخأ ثيح نه مثوجرخأو مهومتفق' ثيح مواتقاوإ) ىلاعت هلوت

 ناف نيرفاكلا ءازج كلذك مهولتقاف كولتاق ناذ هيف كولتاقي ىتح مارا دجسملا دنع مهولتاقت ال

 («محر روفغ هللا ناف اونا

 - لطاقم هلطشتا

 ذخاالا عيرس فيقث لجر هنمو ةبلغلاو ذخالا هجو ىلع هدوجو فقثاا «ىلو ألا ةلأملا)

 لاق. هنا

 ادراعا ىلإ "نلف قا 0 لالا



 00 1 20 4 5008 ١ هيلو ان ىلا نفل
: 0 

 00 م "

 _ ةبآلا ءمكنولتاقي نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو» ىلاعت هلوق 00

 لاتق نع فكيو « لتاق نم لتاقي ملسو هيلع هللا لصدتلا لوسر ناك تازن اسملف ؛ لاتقلا ىف تلزن

 (نيكرشملا اولتقا)ىلاعت هلوق لزن نأ ىلإ ةلاحلا هذه ىلع قبو ؛ كرت نم

 ريثك عض وموهوةيبيدحلاب لزن وجيحلاةدارال هباحصأب جرخ مالسلاو ةالصاهياعهنأ : ىناثالوقلاو
 كلذ عج رينأ لعدوهاص مْ كلذ للعردقياال ًارهش ماقأف تيبلا وخد نعنوكر شم ا مهدصفءامللاورجشلا

 لعفيو ىدطأ ر>تيو فوطي ىت> مايأ ةنالث ةكم هل نوكرتيو « لبا ماعلا ىف مهلا دوعيو ماعلا

 ىف زوجتو ةئيدملا ىلإ داع مث هيلع مبماصو كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضرف ؛ ءاش ام

 نأو مارحلا دجسملا نع مودصيو دلع ولاب اوفي ال نأ شيرت نم هباحأ فاخ مث : ةلباقلا ةنسلا

 ؛ تابآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛ مرلا ىفو مارالا ربشلا ىف مهلتاقا نيهراك اوناكو ؛ ممولتاقي

 (هللا ليبس ىف اولتاقو) لاقف ء اهلا اوجات-1 نا ةلتاقملا ةيفيك مهل نيبو

 ىموم وبأ ىور « هناوضر بلطو هستعاط ىف ىأ (هللا ليبس ىف اولتاقو) 4ةثلاثنا ةلأسملا)

 هللا ةيلك نوكشتل لتاق نم وه : لاف ؛ هللا ليبس ىف لتاقي نمع لئس ملسو هيلع هللا للص ىنلا نأ

 لا لت لو العلى

 لوقوهو: اهدحأ : هوجو ىلع (مكنولتاقي نيذلا) هلوقب دارا ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسا ا )

 ةلتاقلادجو ىلعوأ ؛ ج ؛ جحلا نع عفدلا هجو ىلع امأ . مكنولتاةي نيذلا اولتاق : هنم دارها . سابع نبا

 الك ايبا. - هذه 0 كي ل ب١ نع هان ىر اكل قفا و ءافجولا اذه و: راما

 اا 1 كار لاقل لك ردك هل نمل 1ك اولياق :.اهتلاث و.. لاتقلا لع ةلهأزو ةزردق هل. نم لك

 رهاظلاىلإب رقأ لواألا لوقا نأ ملعاو (اهل حنجاف ملل اوحنج ناؤ) ىلاعت لاق . ملل حنج نم

 لهأتملاولاتقلل دعتسملا امأف « لاتقل نيلعاف مر:وك ىضتتةي ( كن ولتاقي نيذلا) ىلاعت هلوق رهاظ نآل

 زاجلا ليبس ىلع الإ التاقم هنوكب فصوب ال هناف : هياع همادقإ لبق هل

 ىلع تلد ةيآلا هذه نآل كلذو . ةخوسنم ةيآلا هذه : لاق نم سانلا نم 4( ةسماخلا 00

 ليس اولتاق وز لاق هنأ ليل  نيلتاقللا ريغ لاتق_نع ىو: نيلتاقملا لاق تجوأ ىلاعت هللا نأ

 هذه نأ تبثذ ملتاقي ال نم اولئاةت الو . ردقلا اذه اودتعت الو : هدعب مح " ( نول: 2, نيذلا هللا

 اذه ىضتقاف (مومتفق ثيح مهولتقاو) كلذ دعب ىلاعت لاق م :نيلتاةملا ريغ لاتق نم ةعنام ةيآلا ٠

 ةخوسنم ةبآالا هذه نأ ىلع لدف ؛ لتاقي مل نم لاتق ىف لوآلا لوصخ

 محلا اذه نكل ءانتاق هب ل نم لاتقب سمالا ىلع ةلاد ةيآلا هذه نأ ملن : لوقي نأ لئاقلو

 0 ا
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 ءاوس ةيآلا ىلإ قرط عا اهريسفت ناف ؛ ةيآلا هذه ريسفت 0 الو :نيملكتلاليوأت 3 ٠

 ٠ هنع هزنم هللا مالكو « بيترتلا 0

 اوناكام ةيآلا هذه نم دارلا نأ« « لسم وبأ هرك ذام ةيآلا ريسفت ىف (كلاثلا لوقلا) 00
 نولحو لالحلا نومر>ف « هل هللأ هنمع ىذلا هتقو 06 حلا 0 اوناك مهناف : د 3 0

 هلوةكوهف قنا نمرب ربلا نكلو : هريدقت (قتا نم ربلا نكلو) ىلاعت هلوق (ةثلاثلا ةلأسملا) هروبشو عملا قايجازلاةفاخ لماهررهط نم توين كتإ كذا عا
 هرب رقت مدعت دقو (هللاب نك نم ربلا كلوا

 رسكب (توييلا) عفان نع نولاقو ؛ مصاعزع ركب "ب وبأو ىناسكلاو ةزمح أرق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 اهرئاظن فواهف ءارقللو لصالا ىلع مضلاب نوقابلاو : ءايولإ ءاب ةمضنم جورخلا اولقثتسا مهنال ءابلا

 اهليصفت لوطي تافالتخاو بهاذه : بويجو ؛ نويعو ؛ توبب وحن

 (نوحافت مكلعل) هتحت مرح لك بانتجاو بجاو لك لوخد ايذدق هللا اوقتاو) هلوق امأ

 نم حالفلا ىلاعت هتدارا ىلع لدي اذهو : ةلزتءملا تلاق : ةيغبلاب رفظاا وه حالفلاو ؛ اوحافت كل

 ملعأ هللا و ةيآلا ىف صيصختال هنال « مهعيمج

 لاتقلاب قاعتي ام ( رشاعلا محلا

 «نيدتعملا بحت ال هللا نإ اودتعت الو مكنولتاقي نيذلا هللا لبس ىف اولتاقو ) ىلاعت هلوق

 : لئاسم ةيآلا ىفو

 هللا ةفرعم قيرط ىف ىوقتلاب ةمدقتملا ةيآلا ىف ةماقتسالاب سمأ ىلاعت هنا (ىلو ألا ةلأسملا)

 (اماوبأ نم تويبلا اونأو قنا نم ربلا نكلو اهروبظ نم توببلا اوتأت نأب,ربلا سيلو) لاقت اتت

 ةماقتسالاف تابجاؤلا لعفوتاروظحلاكرت نع ةرابع وهو : هللا ةعاط قيوط ىف ىرشللا ما

 طل ةيآلا هذه شارما كوسا 8 ا نيذه ىف الإ فيلكتلا سيل و . لمع ئوقتلاو ؛ ط

 (هللا لييس ىف اولتاقو) لاقف هللا ءادعأ لتق وهو ؛ سفنلا ىلع اهقشأو ىوقتلا ماسقأ

 ةبآ لوأ ةيآلا هذه:ديز نباو عيبرلا لاق : لوألا : نالوق لوزنلا ببس ىف (ةيناثلا ةلأملا)



 غ

 الش دل اهرويظ ا نم توييلا 1 ا 3 1 2300007
 0000 ل

 ف هوجونم لاؤسلا اذهنع اوباجألوقلا اذه. نولئاقلامث . ةصقلا هذه نيبو ؛ رمقلا رون فالتخا ىف

 ساننلل يقاوم ابلعتجا ةلهاللا لاؤحأ فالتخا. ىف ةكسحلا نأ رك ذ امل ىلاغت هللا نأ : اهدحأ

 : اهيناثو . هيفىلاعتهللا ملكت مرجال ؛ جحلا ىف اهوربتعا ىلا ءايشأالا ند رمأالا اذه ناكو ؛ جحلاو

 (ةلهاألا نع كنولأسي) هاوقب (اهروهظنم تويبلا اوتأت نأب ربلاسيلو) هلوق لصو امن ىلاعت هنأ

 امل

 - لصوو ؛ دحاو تقو ىف ًاعم امهيف ةيآلا تلزنف :دحاو تقو ىف نيتصقلا عوقو قفتا امنإ هنأال

 : ملل ليقف ٠ ةلهأالا لاح فالتخا ىف ةمكحلا نع اولأس مهناك: اهثلاثو : رخآلاب نيرمأالا دحأ

 نونظت مكتاف « مكل مهأ هنع ثحبلاام ىلإ اوعجراو مكينعي ال ىذلارمأالا اذه نع لاؤسلا اوكرتا

 1 لو ريراهزوهط نم توبا نابناانأ

 (اهروهظ نم تويبلا اوتأت نأب ربلا سيلو) ىلاعت هلوق نأ ةيآلا ريسفت ىف (ىناثاا لوقلاإل

 نأ وه « مولعملا يقتسملا قيرطلا نأ هريسفتو « هرهاظ دارملا سيلو ؛ مهل ىلاعت هللا هبرض لثم

 دضو « بجاولا سكع كاذف مولعملا ىلع نونظملاب لدتسي نأ امأف ؛ نونظملا ىلع مولعملاب لدتسي

 نأ تبثو « امكح اراتخم اعناص ملاعلل نأ لئالدلاب ثبث دق هنا : لومتتف اذه تفرع اذاو « قحلا

 فالتخا نأ انفرعو : كلذ انفرع ىتمو ؛ هفسلاو ثيعلا نع ءىربلا باوصلا الإ لغفيال ميكح لا

 ىذلا ميكحلا اذهب انملع نال كلذو : ةحلصمو ةنكح هيف نأ انملء.: هلعف نم رونلا ىف رمت لاوحأ

 نأ اماف ٠ لوبجملا ىلع مولعملاب لالدتسا هناأل , ةمكح هيف نأب عطقلا انديفي , ةمكحلل الإ لعفيال

 هنالل ء لطاب لالدتسالا اذهف ٠ ميكحب سيل هلعاف نأ ىلع ةمكحلا نم هيف امب انيلع مدعب لدتسي

 نأب ربلا سيلو) ىلاعت هلوق نم دارملاف اذه تفرع اذإ « م ولعملا ىف حدقتلا ىلع لوهجلاب لالدتسا

 نيك اش مترص « رمقاا رون فالتخا ىف هتكح اويلعت مل امل ركنا ىنعي (اهروهظ نم تريبلا ا

 20 تولبلا ارتأت( نآي بلا اقل 9 لكملا كاك قم لو زيلا نماللا ءئثلا متيتأ دقف . قلاخلا ةيكح ىف

 ةمكح هيف نأب اوعطقتف ؛ لوهجملا اذه ىلع « اهقلاخ ةمكح وهو نتيتملا مولعملاب اولدتسنق ااوبأ

 قيرطلا نع لودعلا نع ةيانك اهروهظ نم تويبلا نايا لع ؛!منودعتال متلك ناو « ةغلاب

 ىف روهشم قيرط اذهو ٠ ميقتسملا قيرطلاب كسعلا نع هاك عايل نفك ٠ حيحصلا

 0 ار ل كدا نان نإ حلب دل لق ثا وصلا ةجولا ىلإ هزيغالعتأ نم ناف « ةءاتكتلا

 هومذختاو) لاقو (مهروبظ ءارو هوذبنف) ىلاعت لاق « هباب ريغنمه ءىثلا ىلإ بهذ هنا : لاقي هدض

 اذهو « انهه ىلاعت هللا هرك ذ ؛ تايانكلا ىف اداتعم اروبشم اقيرط اذه ناكابلف (ايربظ كءارو
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 لو. هللا قشر ' نم نيلا نكل .«نيطتلا هو لع اهروهظ نم تويبلا اوتات نأ نا نشيل الا ليوألا ١

 ١ساإل 2 ِبآلا ءاهروبظ نم تويبلا اوتأت نأب بلا سيلو» ىل

 هللا اوقتاو) لاقمث ءهدحو هاقتاو ىلاعت هللا ىبع لكوت لب ؛ هب ريطت, ناك ائيش فخم ملو هريغ قتي

 هقزريواجرخهل لعحي هللا قتي نمو) هلوقك ايندلاو نيدلا ىف ريخلاب اوزوفتل ىأ (نودلفت مكلعل

 عجرم نأ ةيآلاىف قيقحتلا مامتو (ارسي هرمأ نههل لعجب هللا قي نمو ؛ بستح ال ثيح نم

 نأ مكيلعبجاولا نأوه ةيآلا ىف روكذملا حالفلا نوكي نأ زوجيف ؛ حجنأ امو حلفأ ام : لاقي ايئاخ

 نعىبنلاب ٍلسوهيلعهللا لص ىنلانع رابخالا تدرودقو « نيحجنم نيحلفءاوريصت ىتح هللا اوقتت

 هركي ناك هنأ و .لاقاكوأ «كرشأ دقفريطت هرفس نع هدر»نملاقو«ةريطال و ىودعال»لاقوءريطتلا

 كب انريطا اولاق) هعم نمو ىسومب اوريطت اموق ىلاعت هللا باع دقو ؛ ندحلا لأفلاا تو ةريطلا

 (هللا دنع كرئاط لاق كعم نميو

 لجرلا مرحأ اذإ ناكمالسالا لوأ ىف نأ ىور . ةيآلا هذه لوزن ببس ىف (ىاثلا هجولا)

 ةياديش انياس د جرخلو لخدي هن هتيب ولم ابق كيك ندللا لهأ نم نان مهنم

 جرحت ربلا سيل + ليقف . ءابخلا فلخ نمجرخ ربولا لهأ نم ناكنإو : ردحني 5 هراد حطس

 قنا نم ربلا نكلو ؛ بابلا لوخد نع

 لخدي هنم ابقن هتميخ وأ هتيب فاخ بقن مهدحأ مرحأ اذإ ةيلهاجلا لهأ نا «ثلاثلا هجولا)

 رصن ونبو ةعصعص نب رماع ونبو مثيخو فيقثو ةعازخو ةنانكو شيرق مو . سما الا جرخيو
 اولخديمل اومرحأ ىتم ءالؤهو « ةدشلا ةساخلاو ؛مهنيد ىف مهددشتل اسمح اومس ءالؤهو « ةيواعم نبا

 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ مث , طقالاو نمسلا نولكأي الو « ربولا نولظتسي الو « ةتبلا مهتويب

 امرحم هنوك لاح ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر لخدف؛ امرحم ناكرخآ لجرو امرحم ناك سو

 حنت : مالسلا هيلع هل لاف ؛ هعبتاف امرحم ناكىذلا لجرلا كلذ هرصباف ؛ برخ دق ناتسب باب نم

 ىنإ: لاقف لجرلا كلذ فقوف . مرح تنأو بابلا تلخد : لاق ؟ هللا لوسراي ملو : لاق . ىنع

 نأ مهماعأو ةبآلا هذه ىلاعت هللا لوتاف و تلخوف تلد كتارا ا كاع تك .

 ةيلهاجلا ةنس كرتب مهرمأو . هللا ةفلاخم تا نم ربلا نكلو . ربب سيل مارحالا رمأ ىف مديدشت

 ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ليقام اذهف (اهءاوبأ نم تويبلا اوتأو) لاقف

 لمح نيرسفملارثك أ لوقوهو : لوالا : هجوأ ةثالث ةبآآلا ريسفت ىف اوركذ (ةيناثثا ةلأسملا إل

 ىف مالكلا بعص ريدقتاا اذه ىلع نأ الا ؛ لوزنلا ببس ىف اهانيور ىتلا لاوحالا هذه ىلع ةيآلا

 ركذف ءرهقلا رون ريغت ىف ةنكسحلا نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اولأس موقلا ناف ةيآلا ظن

 « وه  رخف 1 ١م»



 3 ةيآلا «اهرورظ نم تويبلا وتأت ناب ربلا سيلو» ىلاعت هلوق 3252

 ةلهألا ربد هنأ هلالج لج ربخأو ؛كلذك نكي مل اذإ ام لهسأ اهرخاوأو اهفاصنأو روهشلا لئاوأ

 ةينادحو ىلع ةفاتلا لاوحالا هذبب نولدتسيام عم مهايند ماوق ىف هدابع عفانمل بيجعلا ريبدتلا اذه

 لدللا :فالتطرو نيرا وشلا قلعأ ىفانإ)لاعت لاق اك( هتزدق :لاكو ىلاعتو ةناحبس:هتلا

 اجورب ءامسلا ىف لعج ىذلا كرابت) ىلاعت لاقو (بابلالا ىلو ال تايآل) هلوق ىلإ (راملاو
 هبش تدك أت فالتخالا اذه رمقلا مرج ىف عقي ملول اضيأو (ارينم ًارقو اجارس اف لعجو

 ىلاعتو هناحبس وهف . اها و>أ ىلإ ريغتلا قرطت نكميال ةيكلفلا مارج الا نأ : مهوق ىف ةفسالفلا

 نأ لقاعلل رهظيلرمقلا لاو-أ ىف فالتخالا رهظأو ؛ ةدحاو ةلاح ىلع سم.شلا قبأ ةرهاقلا هتمكح

 لكلا ريصيف هللا رييغتبالإ سيل هلاكشإ ىف رمقلا ريغتو هللا ءاقباب الإ سيل اهاو>أ ىلع سمسشلا ءاقب

 هدمح حبسيالإ ءىشنمنإو) ؛ لاق م« رهاق رداق ميكح ريدم ىلإ اهراقتفا ىلع ادهاش قيرطلا اذبم

 لاو>أ ىف فالتخالا نأ رهظ امل هنأ : لوقنف ةلما هذه تفرع اذإ (مهحيبست نوبقفتال نكلو
 تيقاوم ىه لق) هلوقب ىلاعت هبن اهانركذ ىتلا تارجلا نم تاقوالا نيبعت ىف ةميظع ةنوعم ردقلا

 راصتقالاوءبانطالا ىلإ ىضقي روم الا هذه عيمج ديدعت نال : عفانملا هذه عيمج ىلع (جحلاو سانلل

 اذهناكف « اتاقيم هنوك لعراصتقالا الإ قبب ملف . حجرم ريغ نم حيجرت ضعبلا نود ضعبلا ىلع

 ةميظعلا ةحاصفلا ىلع اليلد راصتقالا

 اوعضرتست نأمتدرأناو) ىلاعت هلوقك جحللو هريدقت رامضا هيفف (جحلاو إل ىلاعت هلوق امأ

 ركذلاب جحل ادا رفاف : تادابعلا نم ريثكل تيقاوم ةلهالا نأ انيب انأ ملعاو.. مدالوال ىأ ( مدالوأ

 . ةلهالاب الا فرعت ال جحلا تيقاوم نأ ىه ةدئافلا كلت لاقي نأ نكمي الو  ةدئاف نم هيف دب ال

 رهش) ىلاعت لاق . ةلهالاب الا فرعي ال موصلا تقو نال كلذو (تامولعم ربشأ جحلا) ىلاعت لاق

 نسحأو «هتبؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص» مالسلا هيلع لاقو (نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر

 روصق٠ حلا نأ نايبل ناكامتا ركذلاب جحلادارفأ نأوهو : هللا همحر لافقلا هركذ ام هبف هوجولا

 داك رق ل ربا كات لع جحلا لقت زوحيال هنأو . هضرفل ىلاعت هللا اهنيع ىلا ربشالا ىلع

 لعأ هللاو ءىسنلا ىف كلذ لعفت برعلا

 لئاسم هيفف (اهروبظ نم تويبلا اوتأت ناب ربلا سيلو إل ىلاعت هلوق امأ

 :مصالاو نسحلا لاق : اهدحأ : اهوجو ةيآلا هذه لوزن ببس ىف اوركذ «ىلوألا ةلآسملا)

 ؛ هفلخ نم هيناي لب هباب نم هتيب لخدي مل هبولطم هيلع رسعتف ءىشب مث اذإ ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك
 اذه ىلعو « اريطت هنولعفي اوناك مهنال كلذ نع ىلاعت هللا مثاهنف ؛ الماكال وح ةلاحلا هذه ىلع قبو



 تب

 35 م 9

 عنا ناضازنْبش) ىلاعت هللا لاق ماوصل اللا :ةزيتكف نيذلاب اهنا طع انان11200 سر ١ 0 0 ارضعب عفانم هي هيف روهشلاب نامزلا ريدقت 01 هنف ة.لوقلا بضرتاو' (كلأَل 0 0 5 5
 اهنع:قواملا ةدغ : املاثو (تامولعم ربشأ جحلا) ىلاعت هللا لاق ؛ حلا : اهناثو (نآّرقلا هتالالأ# 7
 .تاقوالابقلعتت ىتلاروذنلا : اهعبارو (ارشتعوربشأ ةعبرأ نبسفناب نصبرتي ) ىلاعتهللا لاق ءابجوز 0 1
 ةلهالاب الآ ملعت ال مايأ ىف موصلا لئاضفلو 1

 عا 0ك وملاو « تاراجالاو « تانب ادملاك وهف اندلاب م امام

 هل اقرأ طخ ذم ال اع ل515 اهريغو (ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو) لاق اك

 معلا لكشف تالخلا
 اهريدقت نكمي هنآل كلذو « ربشلا لوص> ىلا ةنمزالا ريدقت ىف جاتحن انأ ملن ال : لبق ناف

 ىف ةينالفلا ةعاطلاب مكتفلك: لاقي نأ لثم اهئارجاب و ء سمشلا ةرود نع ةرابع ىه ىتلا ةنسلاب

 مايالاب اهريدقت نكميو :ءازجالا رئاس اذكهو ء اهفصن وأ ؛ اهثلث وأ : ارسدس ىف وأ  ةنسلا لوأ

 لوأ نم اموي نيسمخ دعبو ةنسلا رم لوالا موياا ىف ةينالفلا ةعاطلاب متفلك : لاقي نأ

 رمقلاورمشلاب'هريدقت مويلابو ةنسلاب نامزلا ريدقت عم دبال هنأ ىلع دعاسي نأ رده اهيا

 ريدقتلا اذه ؛ ىرخأ ةرم ابعم عمتج نأ ىلإ سمشلا عم هعامتجا نم ةرود نع ةرابع رهشلا نكل

 ةكرحب ةنسلا ريدقت نأ ىرت الأ ؛ لصحي مل وأ هرون لاكشا ىف فالتخالا لصح ءاوس لصاح

 ناو « رمقلا ةكرحب سمشلا ريدقت نكمي اذكف « فالتخا سمشاا رون ىف لصحي ل ناو سمنلا

 مل بابلا اذه ىف رثأ الو لاح ةفلاخم رمقلا رونل نكي مل اذإو « فالتخا رمقلا رون ىف لصحي مل

 4 هرب دقت زجحب

 نم ردا ةلفألا ءاصحا نأ الإ انكم ناكنإو مترك ذام نأ : لواللا لالا [نحفازملاو

 نامزلا ةلمج ميسقت نأ مولعملا نمو ؛ ةريثك مايالاو ٠ ًارهش رشع انثا ةلهأللا نآل : مايالا ءاصحا

 ىلإ موي لك ميسقن مث مايالا ىلإ روهشلا ميسقن مث « روهشلا ىلإ ةنس لك ميسقت مث . نينسلا ىلإ

 هناحتس لاف اذهاؤ طلبا نع كيا وطخضأا ىلا ترآ اساأللا ىلا ةعان ميسقت مث : تاءاسلا

 مسقي بيترتلا نسح ىعاري ىذلا فنصملا نأ م اذه( ]رهن ردع انثا هللا دنع زوهشلا لال

 لئاسملا ىلا لصف لك مث ؛ لوصفلاىلا باب لك مث « باوبالا ىلا باتنك لك مث . بتكلا ىلا هفينصت

 هنع ناولل اع اذكق

 ةفرعم ناك . لكشلا فلتخم رمقلا ناكىتم هنأ الا « مترك ذام هباوخ «ىناثاا لاؤسلا امأو ل
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  نوكيو  عامتجالا تقوىلإ لابقتسالاتقو نم رثك أ هءوض ةليللك ىريو « سمشلا نم دعبأ ةلي
 داع ىتح لقيو لقب لازي الو ؛ لقأ هءوض ةليل لكى ري مرج الف . سمشتلا ىلإ برقأ ةلبل لك
 موجنلاو عئابطلا باحصأ هلاق ام اذهف , ميدقلا نوجرعلاك

 «ةيمسجلا ىف ةيواستم ابلك ماسجالاو ؛ مسج ردقلا نأ وهنأ نونلوض'الا:هلوقي ئذلا امأو
 لوصح نذاف ؛ ةيذيقي ةمدقم هذهو « مزاوالا ىف اهفالتخا عنتمي ةيهاملامامت ىف ةيواسنملا ءايشأالاو
 - ىلع هدوجو ناحجر عنتما كلذك ناكامو « لصحي نأ زئاج سأ رّمقلاو سمشلا مزج ىف ءوضلا
 هداحنا ىلع ًارداق نوكي كلذ ناف ؛ راتخم لعافل العف ناكام لكو ؛ راتختا لعافلا ببسب الإ همدع
 ىلإ رهقلا رون ىف ةلصاخلا تافالتخالا هذه دانسإ ىلإ ةجاح الف ريدقتلا اذه ىلعو ؛ همادعا ىلعو
 داحنا ببسب ناك امنإ سمشاا مرج ىف رونا لوصح نأ اندنع لب « سمشلا ند اهدعبو اهبرق
 1 : رمقلا مرج ىف ىذلا اذكو ء راتخلا رداقلا

 لوقف « تافالتخالا هذ سمشلا نود رمقلا صصخ ىل راتخملا لعافلا لاقي نأ انهه قب
 00 ضرغبامليلعت نكمي ال ىلاعت هللا ةيلعافنا : لاقي نأ : امهدحأ : ناباوج مالا اذه ىف مالسالا ءايلعل
 ش ضرغلاك اذ ليصحت لعردق ٍناف ضرغل العف لعف نم نأ : اهدحأ : هوجو هيلع لديو « ةحاصمو
 نأ : امناثو : زجاع وهف رده ملناو“ . امنع ةطساولا كلت لعف نوكي ذئنيخ ؛ ةطساولا كلت نود

 هتاذب صقان يق هداج و ل نمل لوأ 'ضردلا كلذ دوجلاو« ناك ناذ «ضرغل لعق 6 رد

 كاذف ضرورة تاق ناكول هنأ . !مثلاثو . اضرغ نكي مل هل ىلوأ نكي مل ناو  هريغب 1

 وهولعفلا مدقهمدق نم مزل امبيدق ناكناو ؛ رخآ ضرغ ىلإ هثادحا رفا امدحم ناكذا ضرغلا
 الف ةتبلا هماكحأو .هلاعفأ ليلعت زو الو . هعنصل ةلع الو هعنص ءىث لك: اولا مرج الف ؛ لاح

 نولاسي ممو لعفي امع لاسي

 مكحلاو حلاصملا ةياعر نم هماكحأو هللا لاعفأ ىف دب ال : لاق نه لوق «ىناثا باوجلاو)
 رارسأ ىلإ لوصولا نع عضاوملارثك أ ىف ةرصاق ةيرشبلا لوقعلا نأ اويلس بهذملا اذهب نولئاقلاو
 فالتخا ىف ةئكحلا نع اولأس امنا موقاا نأ ىلع انللد دقو ٠ هتوكلمو هكلم ىف ىلاعت هللا ّح
 سانلل تيقاوم ىه لق) لاق لاو يش ف موو ركذ ىلاعت و هناحسس هللاق ؛ رمعلا لأ م

 (باسحلاو نينسلا ددع اوبلعتل لزانم هردقو) هلوق ىهو ىرخ أ ةيآ ىف ىنعملا اذه ركذو (جبحلا 1
 ددع ا]ودلعتلاو مبرد نم ااضف اوغتتل هرصبم راملا ةبآ اناعجو ليللا 3 هب ,أ انوحمت) ةثلاث نأ 3 لاقو



 قفآألا :ةرئادنم. ةطقنراهنلا دعم ةرئاذنم ةطَقن ةقرافمنع ةرابعوهف هتليلب ل امأو ؛ ربشلا م
 ا

 نيمجنملا نأ مث « هتليلب مويلانع ةرابعردقملا نامزلاف ءاهيلا اهدوعو « راهنلا فصن ةرئاد نم 0

 ايلايلب ماي آلا ءىدا .ماولعج م مناف ل 2 هتايلب ب مويلل ادهراباا كس ةرئادنيرعت ىلع وحاطصأ

 دنع يقل نأب مهبهذم رصن نم جتحاو 1 ةادغلا نم هيلا اهدوعو قرشملا قه ىسسلفلا ةقرافم طا

 قوف سمشلا نوك .ةدم نع ةرابع راهنلا نامْرف  ىلوأ الوأ هلعجف مدعلا دعي دوجو اك ابعولط .

 نم رابنلا نوحتتفي مالسالا ةعيرشفو ؛ ضرالا تحت انوك نع ةرابع ليللا نامزو ءضرأللا

 ةدم نيمجنملا دنعو . ماكحاألا نم امهريغو موصلاو ةالصلا بوجو ىف رجفلا عولط تقو لوأ

 امأو ٠ أدبملا ةدود< رادقملا ةمولعم ليللا نامز نم ةدايز عمهلك رابنلا نامز ىه عرمشلا ىف موصلا

 ةجوعملاو« ةليلوموينمنيرشعوةعب رأنمءزج ةيوتسملاف . ةجوعموةيوتسم : نيمسق لع ىبف ةعاسلا

 فيرعت فرصتخم مالك اذبف « ةليل نم ًاءزج رشع ىنثا نم ءزجو« موب نم ًاءزج رشع ىنثا نم ءزج
 ةغاسلاو مويلاو نبملاو هللا

 نال كل ذو دةلورآألا لاوضفلا ايي تدحتت نسيفلا هور داوع ةراضت رف 8: ةكاذاكأ ءا كرا

 بناج ىف ءاوملا ذخأ  لامشا بناج ىلا عضوملا اذه نم تكرت اذاف لما ىف تلصح اذإ سمشلا

 لوأ التص نأ: ىلا ناحيالا ةتاوتازلال سرور دفا ١ ان رمل سلا ا

 قم ؛امزقلا انسالاو 34 اظل ىف ةانلماد انيق كاكا ا ةراوطا اشو لا

 ءاوحلا بيط» ذئنيحو : نازيملا لصي نأ ىلا سكعني مث «ناخسأالا رتاوتيو « سوؤرلا تمس

 سمسشلا لصت نأ ىلإ دربلا دادزيلازي الو « ةدايزلا ىفدربلاو ؛ ناصقنلا ف رحلا ذخأي مث , لدتعيو

 ذخخأت سمشلا نأ مث دربلا رتاوتياو « سورلا تمس نع اهدعبل ذئنيح دربلا دتشي و.« ىدجلا لوأ لإ

 ىلإ ىبتنت“ نأ ىلإ نوكيام: دشأ دردلاف . نادل و ئدجلا ف كما امون لاتلا ةحلا لزط

 تاب هبل نامز'ىبتتاا هتك رح أدبم ىلإ يمشلا كو لدتنيو ارا تا اا

 ةدوار الا لوضفلا عفانمو « ءاتشلاو فيرخلاو فيصلاو عيبرلا ىه ىتلا ةعير الا لوصفلا ثيلص

 بتكلا ىف ةروهشم ةرهاظ اهقاعتو

 سيشلا نطدافتسم هررون نزلو نضال كدلك ةرودزع ةزاعوود نرشلا اها

 ىتاقوقلا فصنلاوه ءىضملافصنلا نوكي عامتجالا دنع هنأ الإ ماقلاب أيضم هيفصن دحأ نوكي ادبأو

 ا 0 اهجباوم .ئضللا ةغصت نوكي كابقتسالا دنع اك5 هراون اس يرد نع ها

 ناك ايلكو .لقأءىضملا هفصن نم قارا ناك سملعلا ىلإ برقأ رطقلا ناك ايكو , ءاض 0



 100 ملل دارا ا ا

 وا 0 سانا تيقاوم ىه لقد ىلاعت هلوق لفن

 لازي ال مث « ىوتسي و ءلتمي ىتح ديزي مث طيخلا لثم اقيقد ودبي لالهلا لاب ام: هللا لوسراي الق
 نعاضيأ ىوربو ةبآآلا هذه تلزنف ء« سمشلاك ةدحاو ةلاح ىلع نوكيال , ادب اك دوعي ىتح صقن

 . ةلهآلا نع تلأس دولا نأ 59

 بارا 5 0 نع مهنا نايب هيف سيل (ةلهآلا نع كنولأ ب ) ىلاعت هلوقنأ لعاو
 ناك مهاؤس ن ذأ لع لدب 0 سانال تيقارم ىه لق) هلوق نآل ؛ لاؤساا عضوم ىلع لادلاك
 نيقباطتمرخلا ونآر قا راصف « ةدايزلا وناصقنلا ف ةلهآلا لاح ريغت ىف ةمكحلاو « ةدئافلا ه+و ىلع

 . ىعملا اذه نع ناك لاوسلا نأ ف

 لاله : هل لاقي : سانلا هارب نيح رمقلا لاح لوأ وهو ؛ لاله عمج ةلهألا «ةثلاثلا ةلأسملا))

 رهشلا لوأ نه نيتليل رمقلا ىمسي : مها وبأ لاقو ؛ كلذ دعب ارق نوكي مْ روشلا لوأ نم نيتليل

 ىف عمجي لاعف : جاجزلا لاق ؛ ارق كلذ نيب ام ىمسي م ء رهشلا رخآ نم نيتليل كاذك : للم

 رمح لثم لعف ىلع عمجي ددعلا رثك أ ىفو ؛ ةرحأو راحو « ةلثمأو لاثم وحن « ةلعفأ ىلع ددعلا لقأ

 دعا ذأ عمج ىلع اورصتقاف « للخو لله وحن ؛ لعف فيعضتلا ف اره ال

 :ناتلأسم هيفف ( حلاو سانلل تيقاوم ىه لقال ىلاعت هلوق امأ

 تاقيملامهضعب لاقو ؛ دعولا ىنعم داعبملاك ١ تقولا ىتعمب تاقيملا عمج تيقاوملا4 ىلوأالا ةلأ ىلا
 تيقاوم مارحالا عضاومو . رهشلا تاقيم لالطلاو (هبر تاقيم مز ىلاعت هللا لاق « تقولا ىهتنم

 ايفر ركب عملا ناكر اصف ؛ عوبملا ةياغ ام كقا 1 ف رشتك و : املا نت عضاوم اهمال جحلا

 ةقبرط لع ىرجيل نوف ؛ هلآ سأر ىف, تعفو ةلصاف امنآل 8 لبق ؟ ريراوة تفرص ىل : ليق ناف

 : هلوق لكم“ قاوقلا نوت 7 تايآلا

 رمشلاو ةنسلا : هجوأ ةعبرأ نم اردقم نامزلا لعج ىلاعتو هناحبس هنأ ملعا (ةيناثا ةلأسملا)

 نم ةئيعم ةطقن نم نمسا ةكرح نه لصاخلا نامزلا نع ةراعع ف هي امأ / ةعاسلاو مويلاو

 ءررأالإ كينبعي ةطقتلا كلت ىلا دوعت نأ ىلا «كلفلا ةكر> .فالخ نع ةلصاخلا ابتكر حب , كلفلا

 ةرابع وهف ربشلا امأو ؛ ل !لوأوهو ىعيبرلا لادتعالا ةطقن ةطقنلا كلت نأ ٍلعاو>لطصا مولا

 ال1 تاك امل و ؛ طملا كلي ىلا ذوعي نأ ىلا هلا ضاخلا هكلف نم ةنيعم ةطقن/ نم رمقلا ةكرخ لع

 رمقلا نأ عم «ىبرعلا لالحلا وه سمشلا نم هعاضوأ رهشأو « سمششلا عم هعضو رمقلا لا وح

 تقولا نكح | ولعج مرجال 2 مظلا نمحراخلا د دولو وأو 3 مدعلا دحبا د 0 ةهيشا تقولا أذه ف



 را روحلفت

 م

 «نوحلفت مكعل هللا اوقتاو اهباوبأن م تويبلا اوتأو قت ب ربلا نويل نم

 هللا ىص دمت ةمأنم الاس لقأ موق ناكام : لاق هنأ سابع تأ نع لق لوألا ةأسلا)

 اوبيجأف افرح رشع ةعبرأ نع اولأس ملسو هيلع

 ا (بيرق ىناف ىع ىدابع تالا اذإو) : ام ةرقبلا ة هروس ّى اهم ةينانك لوقا

 ة : عساتلاو. ةروسلا هذه َّق ةنامت عومجماو . ةرقبلا ةروس ىف دعب ةيقابلا ةتسلا 9 < هلا هذه

 ىينرع كنولأسي) لافنألا هةر ريقاحلا اخ ]ذاع كنولأس) ةذإ لياملا ةروس ىف لالا

 0 0 (حورلا نعكنولأسي) ليئ رس 0 قا رقع ىداللاو (لافنالا

 تكلا راسجلا ىف دع عبارلاو (لابجلا 0 كرا هلع: رشع تلاثلاو (نينرقلا قد

 :لواألاف « أدبلا حرش ىف لوألا ىف اهنم نانثا : بيجي بيترت ةلئسآلا هذهو(ةعاسلان ع كن نا

 اذهو(ةلهآلا نع كنولأسي) هلاوق: ناعلا و! تال[ نع لاوس افك (ىنع ىدابع كلاَح اذإو) هلوق

 حرشفرخآلاىف اهنم نانثاو . هجولا اذه ىلع لالحلا لعج ىف ةمكحلاو ؛ ةيقالخلا ةفص نع لاؤد

 (اقاسرع نايأ ةعاسلاأنعكنولاسي هلوق :قاثلاو « (لابجا نع كتولأس و) هلوق : امتادحأ - ةاكللا
 ةروسا!ىهو : لواألا ف صناا ىف : اههدحأ(سانلا امأاي) امطوأ : ناتروسنارقاافدروهنأ اذه ريَظنو

 ءاسنلا اهتعيارو:نارعل 1 اهتتلانوءةزقشلاا تان و. ةحاقلا |: وأ نان: لولا ف صلاة رس 0

 اهالؤأ قاتلا كفتصتلا روش نم ةنبارلا «ةزروسلا اضيأأ 2و ناوقلا نم ىاثلا ثمنا ف ا

 لوالا فصنلا ىف ىتلا (سانلا اهمأ اي) مث جملا اهتعبارو ؛ ءايبنألا اهتثلاث و . هط اهتيناثو مجرم

 اميأاي) و (ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي) لاقف ٠ أدبملا حرش ىلع لهتشت

 ةلزاز نإ مكبر اوقتا سانا اهمأاي) لاقف . داعملا حرش ىلع لمتشت ىناثلا فصنلا ىف ىتلا (سانلا

 الإ اهفرعي ال ةبوطم مكحو 2 ةيفخ ناو نآرقلا 5106 ّق هل ند نا>.سف (ميظع ءىذ ةعاسلا

 : هدمسع نم صاوخلا

 راصناللا نمد ناك أهينم داو لكو مَع فر ةياعلو ليج 00 أ ىور «ةيناثلا ةلأسملا )



 مم يي يب يس اا ببسي سيينا

 اون نأبربا سيو جحلاَو سَ تيقاَوَم ىه لق ةلهألا نَع كوس

 ل ىلا ا اماسرب هناك. هتححب ىلدأ : جتحملل لاقي هنمو ؛ ءالدا لعف وأ لوق ءاقلا لك

 ابستنم ناك اذإ ؛ محر وأ ةبارقب تيملا ىلا ىلدي نالفو  ءاملا نم هبولطم ىلا ليل دلولا قتسملا
 |0111 !لرمفا ادم انفع اذإ « ءاملا اولذلاب قتنملا بلط : ةينمقلا كلت قاري بلطتف بلا
 اهوشرتال ىأ , ماكحلا ىلا اهم اولدتالو٠ لطابلاب م كيب مكلاومأ او اكأت الو : ريدقتلاو « ىبنلا كح

 نأ : امهدحأ : ناهجو ءالدالاب ةوشرلا هييشت ىفو « لطابلاب سانلا لاومأ نم ةفئاط اولكأتل مبيلا

 راق امش و تزرفلا ىلإ دكا لل هر نخل قم ءولمملا ”ولدلا نأ كف  ةجاحلا ءائشر'ةوشّرلا

 1 م روفر ا نشب احلا زا: فاقول كلنا كرك يصل ةلعلا داوضقلاو

 نبا لاق : اهدحأ :اهوجو اوركذ نورسفملا مث ؛لاسرالا ىف ولدلا ىضنك تبث ريغ نم ركحلا

 ميتيلالاموهدا رملانأ : اهيناثو . ةنيب هيلع موقي ال امو عئادولا هنم دارملا : ةداتقو نسحلاو سابع

 مكاحلا نم دارملا نأ : اهثلاثو . هضعب مبيلع ىقبيل مكاخلا ىلا هضع نوعفدي اشو لا كلك

 ؛ لفل (لهذل قفلخ نأ وهادازملا : 'قسحلا لاق .: اهعبازو . ىلكلا“'لوق وهو: روزلا ةدابش

 ظفللا لمح ًاضيأ دعبي الو « رهاظلا ىلا برقأ اذهو . ةوشر ؟احلا ىلا عفدي نأ وه :ابسماخو

 لطابلاب لكأ اهرسأب اهنال . لكلا ىلع

 ىلعمادقالا نأ كش الو  نولطبم أ نوملعت متنأو ىنعملاف (نويلعت متأورإب ىلاعت هلوق امأ

 : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىور « قحأ خيبوتلاب هبحاصو  حبقأ هحبقب ملعلا عم حيبقلا

 للص هللا لوسر ىضتقف ؛ اهب لهاجو « ةموصخلاب ملاع : سو هيلع هللا لص ىننلا ىلا نالجز مصتخا

 : لاقف . قحم ىتأ وه الإ هلإ ال ىذلاو هللا لوسراي : هيلع ىضق نم لاقف : ملاعلل ٍلسو هيلع هللا

 لاق مث « ًاثلاث هدواع مث الوأ لاق ام لدم هيلع ىضقملا لاقف « ىلاعلل ىضقف هدواعف : هدواعأ تش نإ

 لاقف «رانلا نم ةعطق عطتقا امناف هتموصخب سم ءىرمأ قح عطتقا نمد مالسلاو ةالصلا هيلع

 دج وهتموصخت عطتقانم» مالسلاوةالصلا هيلع لاقف . هقح قحلا نا هللا لوسر اي : هل ىضقملا ماعلا

 اراعلا نم هدعقم ًاوبتملف هربغ قع هل

 عساتلا مكحلا

 تويبلا اوتآتنأب ربلا سيلو جحلاو سانلل تيقاوم ىه لق ةلهألا نع كنولأسي إل ىلاعت هلوق



0 1 

 لا نب يقل جلل 3 أياصولا ذيفنتو « نيدلا ءاضق دمب كلذ ناك مث 2 لالخ هجو لك ١

44 

 دسفملا طرشلا بانتجا نم هب عرشلا دتعي ات لوبقلاو باجنالا ىنعأ ؛ نيظفللا طرشو ؛ ا ا
 0 : 0 كك كلذو :ةطرانا سا دك ورام: عبأز

 دوقعملا طرش ىورادا ةقدصلاو ةيصولاو ةبهلا ىف 6 ضوع ريغ نم اضرلاب ذخؤيام : سماخلا :

 لصحب ام : د ةندداسلا ؟ 8 هريغوأ ثراون ررض لإ | ؛ لرردقحلا طرشو : نيدقاحلاط وشو ك١ 0

 0 تابجلا صضعحعل نم كاما يك دق كورولا ناكاذإ لول وهو «ثاريملاك هرايتخا ريخغل 1

 هقفلا بتكو . لالحلا لخادم عماجم اذبف ؛ ةبجاو تناكنا ةرافكلاو جحلاو ةاكرلا جارخاو

8 8 
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 اذإ ء امارح ناك هفالخ ناك ام لكو « الالح الام ناك كلذك ناكام لكف ابليصافت ىلع ةلمتشم

 هوجولا لجال هتمرحب تناك هريخل ناك ناف ء.هلوأ هريخل,نوكي نأ امالاملا : لوقف اذه تن

 ءرالاو طاوللاو انزلاو رخلا برش ىلإ فرصي نأ مارحلاب هلكأف . هل ناكن او : ةروك ذملا ةتسلا

 (لطابلاب مكنيي مكلاومأ اواك أاتالو) هلوق تحت ةلخاد ماسقألا هذه لكو ؛ مرا فرسلا ىلإ وأ

 اركاتال اوضالنادلا اهلاب دلل هياكل عضاوم ىف ىبنلا اذه ررك هناحبس هنأ لعاو

 لاقو (ايلظ ىلتيلا لاومأ نولكأي نيذلا) لاقو (ةراحت نوكت نأ الإ لطابلاب مكتب مكلا 2

 اركاب لحم 1 ناف لاق مث (نيمؤم مثك نا برا م قيام اودزو هل وقت انآ ندا اا

 كتئاوأف داع نمو) لاق مث (ركلا و سؤر مكلف متبت ناو) لاق مث (هلوسرو هللازم برحب

 هردلا رى وإ# هيلا ةيراحتم اننوذ م نسال ل ابرلا لك 7 لعج (نودلاخ اهيف مه رانلا باعأ

 راذلل اضرعتم

 نم لكألا ريغ نآل , ةصاخ لكلا هنم دارملا سيل اواك أت الو) هلوق (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 عقو لكلا وه امإ لاملا نم مظعألا دوصقملا ناكامل هنكلل بابلا اذه ىف لكألاك تافرصتلا

 لك الاب هتع ىلاعتهللا ربع: ببسلا اذهلف هلكأ هنأ لاقي نأ هلام قفنن نمنف فراعتلا

 ؛ لطاب وهف الوطب ءىثلا لطب : لاقي ٠ بهاذلا لئازلا ةغللا ف «لطابلا» 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 لطعت اذإ ةلاطب لطبي ريجأالا لطب : لاقيو ؛ ةلوطبا عمج ليطابأو « لطاوب :لطابلا عمجو

 وهللا عبتاو

 لئاسم هيفف ( ماكسحلا ىلإ اهب اولدتو) ىلاغت هلوق امأ

 ءاقتسالل رثلا ىفاهانا َكلاسرا وهو ؛ رادلا .لدأ 4 3 ٠ ( ىلوثالا ةلأسملا)

 (هولد ىلدأف) ىلاعت لاق امتولد تاق اهتجرختسا اذاف ءالدإ اهيلدأ ىولد تيلدأ : لاقي

 «ه رت والو



 ةيآلا «لطابلاب مكتب مكلاومأ اولك اتالودلامتدلوق 2-210
 مس رئاسة سام رو

 ١88١« نوملعت متاو مثالا سانلا لاَومأ نم نم

 0 كا تاتش تاتا لالا فالتا اكان تاتا تالا

 ( نويلعت متنأو مثالاب سانا

 فلاخعاذهو (م فنا اورملتالو) هلوقب ( مكي مكلا ومأ اؤاكأت الو) ىلاعتهلوق اولثم مهنأ ملعا

 ىف ىلازغلا دماح وبأ خييشلا لاق ؛ هريغ لام هلكأ ميصي اك حصي لطابلاب هسفن لامل هلكأ نآل ءاحل

 هياستك | ةهج ىف لال وأ هنيع ىف ىنعمل مرحب امنإ لاملا : ءايحالا باتك

 هنيع ىف ةفدل مارحلا (لوآلا مسقااوإل

 "10 سانا وا فيو لح اننا ن2 وأ ناحل نما نوكك نآااما كاؤم الا نأ ملعاو

 امأوءمسلا ىرجب ىرجب ام وهو 3 لكألاب رضل ثرح نه الإ اهم ءىث مرحبالف ضرالا ل صو

 ةحصلا ليزمو 2 مومسلا ةايحلا ليز“ لّعلا 0 ةحصلاو ةايحلا ليزام الأ كنم 2 اللف تاننلا

 تاركسملا رئاسو جنبلاو رخخا لقعلا ليزمو :ابتقو ريغ ىف ةيودالا

 ًاسذ حبذ اذإ لحب امنإ لحب امو . لكؤيال ام ىلإو لكؤي ام ىلإ مسقنتف تاناويحلا امأو

 ىف روك ذم كلذ لكو ٠ مدلاو ثرفلا اهنم مرحب لب اهئازجأ عيمجي لحت الف تحيذ اذإ مث ايعرش

 رايتخاب ن وكي نأ اما لالا ذخأ : لوقنف ؛ هيلعديلا تابثإ ةبجنم للخل مرحيام «ىاثا مسقلا)

 0ك داما ناد ل0 دركال نأ اما هر احا ىذلاو كالا هرايخا زيني ول .كلمتملا

 الل آ ضاردلا' ١ زو كن ور نآ اما كاذاو ؛ كلام نم اذوخام ناوكب نإ امأ و: نداعملا

 نيعنتمملا تاوكزك ذخآلا قاقحتسال وأ متانغلاك كلملا ةمصع طوقسل نوكي نأ اما اربق

 اماو.ةرجالاو قادصلاو عيبلاك ضوعب ذخؤي نأ اما ًايضارت ذوخأملاو ؛ مهيلع ةبجاولا تاقفنلاو

 نم نخب ام لو الا : ةتس ماسقأ ميسقتلا اذه نم لضحيف ةيصولاو ةبهلاك ضوع ريغب ذخؤي نأ

 ' نافل نمد ما 5 باطت>الاو ) داطصالاو 0 تاوملا ءاحإو : نداخلا لبتك كلام ريغ

 اال 0 دالا 0 ةمرس ىزب امتع دعما توك ال نأ طرشب لالج اذيف . شاشتحالاو

 كلذو « نيبراحما رافكلا لاومأ رئاسو ٠ ةمينغلاو « ءلا وهو « هل ةمرحال نم اربق ذوخأملا

 رفاكنم هوذخأي ملو « لدعلاب نيقحتسملا نيب هومسقو ٠ سخلا هنم اوجرخأ اذإ نيبلسسلل لالح

 نود ذخؤيف هيلع نم عانتما دنع قاقحتسالاب اربق ذخؤيام : ثلاثلا . دبعو نامأو ةمرح هل

 ردقلا ىلع رصتقاو قدحتسملا فصو مثو ) قاقحتسالا ببس مك اذإ ل كلْذو / هاضر



 ترياق 3 5
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 نق لكلا رك َلِ ١ | 0 لطلاب 5 تك ري / 0

 0 اذا ةيآلا هذه لإ ايزل نأ الإ ا تناكناو لبق امف ةروكللا ماكحالا 1 :

 (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث) هلوق ةيآلا هذه لبقو (دجاسملا ىف نوفك اع متنأو نهورشابت 0

 (مكلهللا بتك ام اوغتباو) هلوق ةبالا هذه لبقو ؛ راهنلا ف برشلاو لكألا ةمرح بجوي كلذو

 امهتعقاومم<رحتو : ىنأملا ريغفف امهتعقاوم مرحتو ةكوامملاو ةجوزلا ريغ ةعقاوم<رحت ىضتقي وهو .

 ؛ ليللا ىف عاقولاو لكاآلاو برشلا ةحابا الإ هيف سيلو « ةدرلاو ةدعااو سافنلاو ض.خلا ىف
 كلت) لاقف ميرحتلا بناج بلغ مرج ال ٠ تاممرحت اهرثك أ ةمدقتملا ماكحالا تناك الف

 ابنع هيبنو هللا عنمب اهنع متعنم 1 متدنم ىلا ءايشالا كلت ىأ (اهوبرقت الف هللا دودح

 اهوبرقت الف

 كرمأ امنيب اي هنأ دارملا : اهدحأ : هوجو هيفف( سانلل هتايآ هللا نيبي كلذك ) ىلاعت هلوق امأ
 ملسم وبأ لاق : ايهناثو . هعرشو هنيد ىلع هتلدأ رئاس نيبي كاذك ؛ عضوملا اذه ىف هنع ؟امنو هب

 مث (تانيب تايآ اهيف انلزنأو اهانضرفو اهاتلزنأ ةروس) لاق اكاهنيب ىتلا ضئارفلا تايالاب دارملا

 كلذك : لاق ىلاعت هن اكف ءانزلا ماكحأ نم هنييام رئاس ىلإ (ىتازلاو ةينازلا) هلوقب تايآلا رسف

 هنأ دارملا 4 روكي نأ لمت: ايلاثو  ثزأ ام ارامي لإ هوعسل مهل هعرشام سانلل هللا نيني

 ءايفاو ًافاش ًانايب ةليلقلا ظافلألاب ةيآلا هذه ىف ءاصقتسالا ىلع موصلا ماكحأ نيب امل هناحبس

 وه لماكلا حضاولا ىفاولا نايبلا اذه لثم ىأ (سانلل هتايآ هللا نيبي كلذك ) هدعب لاق

 لثم هرك ذ ىف قلخلا ىلع هتمحر ميظعتو نايبلا لاح ميظحت هنم ضرغلاو ؛ سانلل رك ذي ىذلا

 نانا دك

 ةرم ريغ هحرش رم دقف (نوقتي مبلعل )ل ىلاعت هلوق امأ

 نرماثلا مكحلا
 لاومألا 5 : ةروسلا هذه ىف ةروكذملاماكح الا نم

 لاومأ نمقيرف اولكأتل ماكحلا ىلإ اب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ | واكأت الو) ىلاعت هلوق



 ال ملل

 م وينملقأ 0 زوجي ال هنع هللا ىضر ةفينح 57 ناف ؛ - نع جو ب كلذ لاق انعإو

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا ةجحو ء سمشلا بورغ دعب جرخبو « رجفلا عولط لبق لخدينأ طرشب
 عوجرلاو ؛«ريدقتلاكرتبجوف « ضءبنم ىلوأ نامزاا نم نيعم رادقمب فاكتعالا ريدقت سيل هنأ

 كلذو ( هيلع سفنلا, سح وه فاكتعالا نأ هللا همحر ةفدنح نبل ةجحو « هنم دي الام لقأوىلا

 ةالصلا رظتني نمع فكتعملا زبمتي ال ردقتلا اذه ىلع نالو « ةدحاولا ةظحللا ىف لصح ال

 : لئاسم هّيفف (هللا دودح كلت إل ىلاعت هلوق امأ
 عمج دودحلان آل ف اكتعالا مك ىلا ةراشإ نوكي نأ زوحب ال (كلت) هلوق (ىلوآلا ةلأسملا)

 لك ىلا ةراشإ وه لب ؛ ةرشابملا يرحت وهو . ًادحاو ًادح الإ فاكتعالا ىف ىلاعت هللا ركذي ملو

 ليصفتلا ىلع ابلئاسم حرش قبس ام ىلع ؛ انهه ىلا موصلا ةيآ'لؤأ ىف مدقت ام

 مورحعلا لاقي هنمو : ىرهزالا لاق ؛ هاهتنمو هعطقم ءىثلا دح : ثيللا لاق يناثلا ل أملا)

 ناكل ادحو ل .لوخدلا نم سانلا عن هلال دادج : تاوثلل لاقيو : قدرا نع عونم نال دود

 عماجلامالكلا نومسي نوملكتملاو . اهتفلا#نم عنميام هللا دودحو « اهيف لوخدلا نم اهريغ عنميام

 ةنيزلا نم عنمتاهناآل « ةأرملا دادحا كلذكو : عنملانم هيف املاديدح : ديدحلا ىمسو . ارد : عناملا

 ريداقمب اهردق ىلا هتارودقم ىأ هتادودحم .هللا دوذح نم.دارملا ::لوةنف قاقتشالا تفرع اذإ

 ةطويضم تافصو ؛ ةصوصخم

 ةراشا(هللا دودح كلت ) ىلاعتهلوق نأ : لوألا : نالاكشا هيفف «اهوب رقت الف ىلاعت هلوق 3

 (اهوبرقتالف) لكلا ىف لاق فيك فءرظح اهضءدو ةحابإ ابضعب ةمدقتملا روماألاو « مدقتام لك ىلإ

 نمو) ثيراوملا يآ ىف لاقو (اهودتعت الف هللا دود> كلت) ىرخأ ةيآ ىف لاق ىلاعت هنأ : ىناثلاو

 ؟ امهنيب عما فيكتف (اهوبرقت الف) انيه لاقو (هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي

 ةعاط , ىف ناك نم نأ ىوقالاو نسحالا وهو : لوألا : هوجو نم نيلاؤسلا نع باوجلاو

 زيح ىف عقو هادسعت نم نآل هادعتي نأ ىبنف ؛ قحلا زيح ىف فرصتم وهف هعئارشب لمعلاو هللا

 ةائيداتل :لطانلاو ىلا نر نيييزجاملا زهر ئانلا نححلا ترقي نأ ئبف:كلذاف 1 5 4 : لالضلا

 لكل نا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق م« هاطختي نأ الضف فرطلا نع ًاديعب نوكي نأو . لطايلا

 سم ولأ هركذاما ىلا «هيف عقب كرا كلف دي ىلا لو ون عتر نف همراح هللا ىمحو ىمح كلم

 أ :ثلاثلا (يتيلا لام اوبرقت الو) هلوقك « رييغتلاب امل اوضرعتتال ىأ اهوبرقتال : ىناهفصألا



 هللا ىضر ىلع نع لقتف هيف اوفلتخا مث , هيف تاعاطلا ةماقال ىنب هنا ثيح نم عاقبلا رئاس نع زيم
 (نيفك اءلاونيفئاطلل ىتب اربط نأ) ىلاعتهلوق هيف ةجملاو : مارا دجسملا ىف الا زوي ال هنأ هنع

 :ءاطعلاقو: مومعلا كلذ حص ال هريغف فاكتعالا زاج ولو ؛ نيفك اعلا عيمج تيبلا كلذ نيعف ع

 هيلع هللا ٍلصصىننا نأ ريزلا نب هللا دبع ىور امل « ةنيدملا دجسمو مارحلا دجسملا ىف الا زوي ال

 ؛مارحلادجسملاالا دجاسملا نم هاوس امف ةالص فاأ نم لضفأ اذه ىدج سم ىف ةالصو» لاق ملسو

 نيدجسملا نيذهفف زوحب : ةفيذح لاقو «ىدجسمىف ةالص ةئامزم لضفأ مارحلا دجسملا ىف ةالصو

 دجسملا:دجاسم ةثالثىلا الا لاحرلادشت الد مالسااوةالصلا هيلع هلوقا . سدقملا تيب دجس» ىفو

 ا عماجلا ىف الإ حصي ال : ىرهزلا لاقو «اذه ىدج مو : ىدقالا دجسملاو ؛ مارخلا

 زوج : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو . بتار نذؤهو بتار مامإ هل دجسم ىف الإ حصي ال : ةفينح

 جنحاو؛ ةعجا ةالصل جورخلا لأ جاتع ال ىدح لضفأ عماجلا 0 كَ الأ 8 د ا ع قل

 اع (دجاسملا ىف نوفك اع من و نهورشابت الو) هلوق نال ةبآلا هذم هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 ةفينح وبأ لاقو ؛ هعم موصي نأ لضفالاو ؛ موص ريغب فاكتعالا زوي 4(ةعبارلا ةلأسملا))

 هللأو « فك اع موصلا ريسعل هنالل 2 ةيآلا هذه هنع هللأ ىذر ى ءفاشأ| ة ه4ديد . موصلاب الإ زو< الل

 رهاظب لمعلا كرت اعونمم ناكامل الطاب هفاكتعا ناكولو : ةأرملا ةرشابم نم فك اعلا عنم ىلاعت

 اههنع هللا ىضرىعفاشا!لوق ةحصب ىنزملا جتحا ع لضالا ىلع هادع امف قيف ؛ ةيالا كرت اذإ ظفللا

 ىذلا موصلا نم ) نك طمهر ُْق ع ا موصلا بجو فاكتعالا كاكاو : كلدلا 35 ةنال نو

 مودوأ 2 تاوتع ال كيرا 3 هنودشلا الل تجأو د لطاب وهو ناضمر 0 امإ ةيجوم وه

 موف نأ انملع ؛ ناذمر ىف حصيدنأ ىلع اوعمجأ ثيحو : عنتم كلذو ؛ را ءوضط وت

 مكاصل ا جركل موصلاب انراقم الا زوج ال فاكتعالا ناك ول هنأ اناا: فاكتعالا هبجوب ال

 فاك نأ ان ١ كلذف الخضر ماللا نكات“ 3 نع هيف ا فاكتعالا نع ىلبللاب

 ىنا هللا لوسر اي :..لاق.هنعاتلا قضر رمعنبا-ىئور ام : كلاثلاو.. ماوطلا نودي ادبأ اد رغما

 هنأ“ مواعم ل 0 فوأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاف . ةليل هلل فكتعأ نأ ةياهاجلا ىف ترذن

 ليللا َْق مولا زوج ال

 فاكتعا رذنواف . فاكتعالاناهزل ريدقت ال : هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق « ةسماخلا ةلأسملا ١

 قدصَت نأ ردن ول 5 ا ةقاكتعا ءأب هرذن نع 0 لم كك نأ رذن قل 0 دقدست ةعالل



 عباسلا كلا
 قالا ةروسلا هذه ف ةروك ذملا ماكحالا نم

 (دجاسملا ىف نوفك اع متنأو نهورشابت الوب ىلاعتهلوق

 7 ىف نظإ فنأ زو ناك« ةريثابملا مرت هنكح نم نأ نيبو ٠ موصلا نيب امل ىلاعت هنأ ملعا

 20 ةرشابملا ميرحت ىلاعت نيبف ء اليل ال ًاراهن هيف مرح عاملا نأ ىف موصلا لاحك هلاح نأ فاكتعالا

 : لئاسم ةيآلا ىف مث (دجاسملا ىف نوفك اع مت أو نورشابت,الو) لاف ؛ اليلو ًاراهن هيف

 سبحو ءىشللءرملا ةمزالم ىوغللا فاكتعالا : هنع هللا ىذر ىعفاشلا لاق «ىلوآلا ةلأسملا)

 ثكملا : ىعرشلا فاكتعالاو (ممل مانصأ ىلع نوفكعي) ىلاعت لاق ؛ امنإ وأ ناكأرب , هيلع هسفن

 عئارششلانموهو ٠ فرعلاببسب عونلاب سنجلا مساديبقت ىلا عجار هلصاحو ء هيلا ابرقت هللا تيب ىف

 متنأ و نهورشابت الو) ىلاعت لاقو (نيفك اعااو نيفئاطال ىترب ارهطو) ىلاعت هللا لاق « ةمميدقلا

 (دجاسملا ىف نوفك اع

 لجرتعناك اهنعدتلا ىضر ةشئاعنال « زاج ةوهش ريغب ةأرملا لجراا سل ول (ةيناثلا ةلأسملا)

 اهرشاب وأ ؛اهلبق وأ « ةوهشب اهسا اذإ امأ « فككتعم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر

 :نالوقهيفهتلا هحر ىعفاشال ؟ هفاكتعا اهب لطبي لهو . فكستعملا ىلع مارح وهف ؛ جرفلا نود ايف

 داسفالاب لاق نم جتتحا . لزني مل اذإ فاكتعالا دسفي ال . ةفينح وبأ لاقو « لطب هنأ حصالا

  ةقيقملا هذه نم عنم (نهورشابت الو) هلوقف «نيترشبلا ةاقالم ةرشاملا ظفل ىف لصالا نأ

 بلك لصاخ ةرشانملا ىمسم نال ؛ رومالا هذه را عامج ا هيف لخديف

 ؟ عاما ىلع ةمدقتملا هيلا ىف ةرشاملا متلمح ل: لبق ناف

 ببسو(ثفرلا مايصلا ةليل كل لحأ) هلوقوهو « عاملا وه هنأ ىلع لدي ةبآلا لبق ام نال'انلق
 قيرطب عامجلا نود اهف انذاكلذ ناك عامجا ف نذأ امل 3 ظ عامجا وه هنأ لع لدي ةيآلا كلت لوزن

 ىلصالا هعضوم ىلع ةرشابملا ظفل ءاقبا بجوف ؛ نئارقلا هذه نم ءىث دجوي ملف انبه امأ . ىلوالا

 ؛ جحلاو موصلا دسفت ال ةرشاملا هذه نأ ىلع انعمجأ . فاكتعالا لطبت ال اهنا : لاق نم ةجحو

 امهم ةجرد لعأ سيل فاكتعالا نال« فاكتعالا دسفت ال نأ تَجوف

 سايقلا ىلع مدقم صنلا نأ : باوجلاو

 02220 نال كلذو ؛اذجسملا ف سواجلا سيل فاك ءالا طرشنأ ىلع اوقفت 2 ةثلاتلا ةلاسملا إل
١ 



 نع يبن لسو هيلع تل سينا نأ دس. يراسل هسا لإلل 431100
 تسل ىتا.: لاق هلعفت تنأ رمأ نع اناه فيلا للا . 'لصاوت كنا هللا 0 1 ولا 5 ٠

 ماطن موسي مط 1 نا ل ا هيف للقو: ةيقسو ل ع انسبأ ىنأ ا 1 4 5

 ىنمعطأ ماعطلا ىلا بجتحا ول ىنأ نم ةقث ىلع ىنا : لاق مالسلاو ةالصلا هلع هنأ : ىلثا م
 نكيمل ةقيقح اماعطا ناكول هنآل « برشو معط نم ةوق تيطعأ ىتا : ثلاثلا و . ةنجلا ماعط نم هللا .١
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 ذلا

 م
00 
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 |يلدلا اذه ىضتقم : لوقن مث ء لصألا ىلع حيحصلا ريغ قبيف حيحصلا موصلا

 اهلءج ربك املف : مايأ ةعبس لصاوي ناكهنأ « ريزلا نبأ نع ىربطلا ريرج نب دم حو ؛ الصاوم
 ىمن ىبنلا اذه نأ ىلع لدي هنع هللا ىضر ىعفاشلا مالك رهاظف « اثالث اهلعج !دج ربك ايلف ءاسمخ

 اذا «ريبزلا نبا لعف حص ليوأتلا اذه ىلعو « حابملل كرت هنال « هيزنت ىبن وه : ليقو « رحت

 ءافيتسالا ىف رايخلاب وه كلذ ىلعف ؛ ءاملا نم ةرطق ولو اليلق ائيش لوانت اذا :لوقنف اذه تفرع

 لواذتي نأ ذئنيح مزليف. تادابعلارئاس ىف وأ , فنأتسملا موصلا'ىف ريصقتلا نم ءرملا فاخي نأ الا

 فوخلا اذه هب لوزي ًاردق ماعطلا نم
 « هلوأ ىلع راهنلا رخآ : لاق نم ساناا نف ؟ وه ام ليللا نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 سمشلاراثآ روهظدنعلبللا لاوز رابتغا لصح اكءسمشلا راثآ لاوز لالا لوضع قا

 « بك اوكلا روظووماتلا مالظاا روبظ ربتعا نم مهْنمو « ةريخا لاوزب ىنك | نم مهنم ءالؤد» مث

 ءابقفاا لمع هياعو كلذ لطب, رع هاورىذلا ثيدحلا نأإلالإ

 « موصلا ةمص ىف ريتعم ريغ نييعتلاو تييبتلا نأىف ةبآلا هذب. اوكسمت ةيفنحلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هلوقل : همامتإ هيلع بج ء امتاص نوكيف انهه دجو دقو « كاسمالا وه ةغللا ىف موصلا : اولأق

 وهو ءرسعوةقشمو جرح كاسمالا نآأل , هتحصب لوقلا بجوف (ليللا ىلامايصلا اومتأ مث) ىلاعت

 ىف هب لمعلا كرت (رسعلا مكب ديرب الو) هلوقو (حرح نم نيدلا ىف يلع لعجام) ىلاعت هلوقب نم

 موص حصي نأ ؛ ل
 دعب ةينب موصلا انلطبأ مرج الف « بلغألاب قحلي لقأللا :انلق انأ الإ « لاوزلا دعب ةينب ضرفلا

 لاوزلا لبق هتبن انححصو : لاوزلا

 نآل : اولاق . همامتإ بحي لفناا موص نأ ىف « ةبآلا هذهب اوكسمت ةيفنحلا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ةيعفاشلاو ؛ تامايصلا لك لوانني وهو ؛ بوجولل وهو ص (ليللا ىلإ مايصلا اوغأ 2 ىلاعت هلوق

 ضرفلا موص هنم دارملاناكف ء. ضرفلا موص ماكحأ نايبل درو امنإ اذه : اولاق



 ١ كون 329 لب لا ىلإ ما ايصاا اومتأ مث» ىلاعت هلوق 0000

 كإذ دعب نيبت مث لكأ ناف ؛ احابم عاقولاو برشااو لكأألا ناك علط ام هنأ نظ لصح نافذ 7

 سمسثلا نأ نظ نا كلذكو . اوفلتخاد قف لك آلا كلذ دنع علطدق ناكحبصلا نأو أطخ نظلا كلذ

 ولام ىلع اسايق نيئروصلا ىف ءاضق ال : نسحلا لاقف ةبراغ تناكام هنأ نيبت مث رطفأف كيبارخ لق

  موصلاب سأ هنأأل ءاضقاا بحي : هنع ىنزملا ةياور ىف ىعفاششااو كلامو ةفينح وبأ لاقو « ًايسان لكأ

 نوقابلا امأو « ءاضقلا هيلع بحي كلام دنعف ىدنلا امأ ٠ هب تأي ملو بورغلا ىلإ حبصلا ن

 11 1/1 اضيأ هيبلع ااقلا: اًيوجاواءليلدلا' ىضتقم,: اولاق ءاضقال هنأ اوبلس نيذلا

 : لاق الجر نأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىور ام وهو ؛ صنلل هنع

 فيض تنأف كاقسو هللا كمعطأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « مئاص انأو تبرشو تلكأ

 .'كهوص مت هللا

 ورغ ىف أطخأ اذإو « ءاضقلا بجي ال حبصلا عولط ىف أطخأ اذإ هنأ (ثلاثلا لوقلاوإ)

 ليللا ىف كباثلاو © ناكام, لغ ةائاقب .تباث لك ىف لصأالا نأ قزفلاو «ءاضقلا بحي .سميقلا

 قب لب « حبصلا عولط الو ليالا ءاقبال هنظ ىلع بلغي مل اذإ امأب هتدارحلا ءابثلا سيرك | طال هز

 ءاقب لصالا نآل ءزاج لصف ناف « عامجاو برشلاو لكألا هل هركي انههف « نيرهألا ىف افقوتم

 ١ ملعأ هللاو ليللا

 لئاسم هيفف (ليللا ىلا مايصلا اومتأ مث ىلاعت هلوق امأ

 «ليللال وخد دنعىبتني موصلانأ ةيآلا رهاظف ةياغلا ءابتنال «ىلإ» ةءلكنأ (ىلوألا ةلآسملا))

 ءىجيدقو . كلذ دعب قبب مل اذإ ىرمتنمو اءطقم نوكي اماو  هاهتنمو هعطقم ءىثلا ةياغ نآل كلذو

 قرفااو « ليلدلا فالخ ىلع كلذ نأ الا (قفارالا ىلا) ىلاعت هلوق ىف اي ءابتنالل ال ةملكلا هذه

 نم قفارملاو ء راما 5 نع اجراخ ليللا نوكيف « راهناا سنج نم سيل ليللا نأ نيتروصلا نيب

 نيرمآلا الكو٠ جورخلاو لوخدلا ىلا ليبس : ىحب نب دمحأ لاقو « هيف الخاد نوكييف ديلا سنج

 تاج رانا لكأألا قدليغادقئتآزلا نوك نأ وئاجبو , ابسأز ىلا ةكمنللا تلك: لوقت !ء ا ئاج

 تلخدو « ةقشملا تمظعل هيف الخادناكول ذا: موصلانع جراخ ليللانأ لقعوذ كشي ال هنأ الإ

 حيحصلا ثيدحلا درو دقف « لمج ريغ وأ لمجب هنا انلق ءاوس مث , قثوألاب ًاذخأ لسغلا ىف قفارملا

 نم ليللا لبقأ اذا» ملسو هيلع هللا رص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر رمع ىورام وهو ؛ هيف

 نأ ىلع لدي ثيدحلا اذبف «مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تبرغ دقو ءانبه نم راهناا ربدأو « انبه

 ليلدلاف: ائيش تقولا اذه دنع لوانتي نأ فلكملا ىلع بحب هنأ اماف ؛ تقولا اذه ىف ىبتني موصلا

 040711 1 ب7711 ةيقتلالا



 اذلاقاهقيلاو !رطغم ازتم نش كوكي رطلفا"" رصدالا لكلا لع 1 ايظا همر واو
 سفنلاف ةنقحلاو ءقلا امأو « ايلا ليمت سفنلا نال ركذلاب  هثالثلا ءايشالا هذه صخ ىلاعت هللا نا

 اهرك ذي مل اذبلف ردان طوعسلاو « امههركست

 لبق حبصأ اذإ بنجلا نأ ىنج نب حلاص نب نسحلاو ةريره ىنأ بهذم (ةثااثلا ةلأسملاإ)

 ىلإ ةحابم تناك اذإ ةرشابملا نال مهلوق نالطب ىلع لدت ةيآلا هذهو ء موص هل نكي ل لاستغالا

 حبصلا راجفتا دعب الإ لاستغالا هنكي مل حبصلا راجقنا

 لبقو رجفلا عولط دعب عامجاو برشلاو لك الا لحي هنأ شمالا معز (ةعبارلا ةلأسملا)) .
 هلوأن وكي نأ بجو :؛صرقلا بورغب هرخآ نأ ايف ؛هرخآ ىلع راهنلا لو”ال اسابق سما عولط

 هبشلاهجوو« ليللاو راهلادوسأالا طيخلاوضيب الا طيخلاب دارملانأ ةيآلا ىف لاقو؛صرقلا عولطب
 لاح يالا ةيلطظ نال تان يخاف اكشلا | فدرسستلان وكب نأ امأق ءداواسلا سال ال

 طيخلاوضيبالا طيخلابدارملا نأ تبثف ؛ ةتبلا لكشلا ف دوسالا طيذملاب اههيبشت نكميالبصلاعولط

 اهاندجو (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث) هلوق ىف ليللا ةقيقح نع انثحامل مليللاو راهنلاوهدوسالا
 تبثف هيف ءوضلا ءاقب عم اليل برغملا دعب ام ىمس ىلاعت هللا نأ ليادب سمشلا ةبيغ ناهز نع ةرابع

 دجوي.ال نأو ؛ اليل سمشلا عولط لبقن وكيف ؛ كلذ كراهنلا نم لوآلا فرطلا ىف رمآلا نوكي نأ
 امن رابنلا لوأ نأ لس نم سانلا نمو ء شمعالا لوق ريرقت اذهف ء صرقلا عولط دنع الإ راها

 بورغ دعب الإ راطفالا زوجال : لاق نم مهنمو ؛ رابنلا رخآ هيلع ساقف حبصلا عولط نه نوكي

 بهاذملا هذهو ؛ بكاوكلاعولط دنع الإ راطفالا زو ال لب : لاقو هيلع دآز نم مهنمو ٠ ةرمحأ

 ايف مالكلا ءاصقتسأ ىف ةدئاف الف اهنالطإ ىلع اوعمجأ ءاهقفلاو ٠ تضرقنا دق

 لاق « ًاريجفت هترجخ و . ًارخ هرخأ ءاملا تر : كلوق ردصم «رجفلا» (ةسماخلا ةلأسملا)

 ءميضلا رونب ليللا ةلظ قاقشنا وه ليللا رخآ ىف رجفلا اذه للعف : ثلا هلصأ زجفلا : ىرهزألا

 طيخلا:ليقهناكنييبتلل ليق و ؛هلك الر جفلا ضعب ربتعملان أل ضيحبتلل لقف (رجفلا نم)ىلاعتهلوقفف امأو
 . رجفلا وه ىذلا ضيبألا

 ؛ حبصلا نيبت ةياغ ىلإ برشلاو لكألاو عاملا لحأ امل ىلاعت هللا نأ (ةسداسلا ةلأسملا)

 نوكي نأ امإ حبصلا نيبت ةفرعم ىلإ قيرطلا : لوقنف ؟ وهام حبصلا نيبت نأ كره نا

 عواط بحي ام نامزلا نم ىضم هنأ نقيتي وأ حبصلا عولط ىري نأبف ىعطقلا امأ : اينظ وأ ايعطق
 عاقولاوبرشلاو لك آلا مرحيف علط حبصلانأ نظ لصحي نأ اما : لوقنف ىنظلا امأو ؛ هدنع حبصلا

 «نو ره - ا5د



 ةيآلا «دوسألا طيخلا نم ضييلا طيخلا مكسل نيبقي ىتح» ىلاعت هلوق ٠

 اواكو) هلوق كلذ ىلإ نرقف /برشلاو لكأألا ميرحت لاوز كلذب لعب ل (نهورشاب نآلاف) هلوق
 . ةحارالا لع ةلالدلا - (اويرشا 0

 (رجفلا ن م.( داش طيخلا نه صبا طيخلا مكل نيش ى>إإ ل 0 امأ

0 

 : لئاسم هيف

 ضيبأ نيلاقع تذخأ متاح نب ىدع لاق ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ىود (لوألا ةلأسملا)

 « دوسالا نمضيبالا ىلنيبتي ملف « امها نظن اف( ليلا م مارق ستكون داسو كح | ةبتفقت هولسأو

 ضيرعل كنا لاقو . كحضف هتريخأف ملسو هيلع هللا لص هللا لولو ىلإ تانغ كحيضأ انملف

 كنإ : سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر هل لاق اميإو ؛ ليللا داوسو راهنلا ضايب كلذ امنإ ءافقلا

 كلذب ىنكىلاعت هنأ لبع اعطةلدي : لوقنو ؛ لجرلا ةهالب ىلع هب لدتسي امم كلذ نآل افلا ضي رعل

 دوسالا طيخلاب هسشملاحبصلا ضايب نأ وهو لاكش هيفو ؛ليللا رخآ داوسو راهنلا لوأ ضايب نع

 ضايب وهفقداصلايبصلا ضايب امأف « طيخلا هبشي ليطتسم ضايب هنألل « بذاكلا حبصلا ضايب وه

 بذاكلا عبصلا عولط نم راهنلا لوأ نوكي نأ ةيآآلا هذه ىضتقمي مزلي ناكف قفآللا ىف ريدتسم

 فالك للا عامجالابو

 الزلل لاونلا هب تاكد ( رعفلا نما ةيالا هيفا زعل :ق) لاعتدلاوق .الول هنأ: :,ةيليوجو

 ىف ال ىناثلا حبصلا ىف لصح اما كلذو « رونلا هنم رجفني اهل ]يت تي اا يجفلا نأ كاذو

 هنأ انماع ء زجفلا نم نوكي نأ بحب ضيبألا طيخلا اذه نأ ىلع ةيآلا تلد الف: لوألا ممبصلا

 قداصلا حبصلا هبشي فيكف : ليق ناف «٠ قداصلا حبصلا لب بذاكلا حبصاا هنم دارملا س

 ليم ظيخلاو 0 سيل قداصلا 1 نأ عم ؛ 00

 قداصلا حبصاا لوأو ؛ قداصلا حبصلا لوأ وه مرحي نياذلا ]ضاينلا قمار دقلا نأ ةاهارج

 بذاكلا ل سل - و يرفلا ليا, اقف 7 نك لل فتن ناوكلال

 متاح نب ىدعزع ىكحام اهأف « لاؤسلالازف اليطتسم عفتريو « ًاقيقد ودبي قداصلاو ؛ ًاقيقد علطي
 (رجفلا نم) ىلاعت هلوق عم ةراعتسالا هذه هلثم ىلع ىخ نأ دعبي هنآل « ديعبف

 رشامملا لح نأ ىلع ةيآلا هذهتلدف « ةياغلا ءاهتنال «ىتح» ةملك نأ كشال (ةيناثلا 0

 5 ءىثال فابفصألا ملم وبأ معزو ؛ حبصلا عولط دنع ىهتني نوفل لكل

 سيلف طوعسلاو ةنقحلاو ءقلا فلكت نم ءابقفلا اهرك ذت ىتلا رومألا امأف « ةثالثلا هذه دحأ الإ

 ةثالثلا هذه ةمرح ىلع ةيالا هذه تلد مث ةحابم تناكءايشالا هذه لك نآل لاق ؛ رطفء اهنم ءىنث



 لا )رقت مازحا كركي نآرع ايشاطبر - اهناطلا انزال دوغ للرد .- هياع هللا لص قفل

 .ثيح نمنهوت ف ) ىلاعتهلوق هريظن ومر هلا لحما نم مكلبتك مام نودهللحو 5 هللا بتك ىنلا 5

 هللا اهبتك ىتلا ةرششاملاهذه اوغتباو نهورشاب نآلاف : هريدقت ديك أتلا اذه نأ : اهعبارو (هللا كرمأ . 1
 اواو قهورشاب نالاف : لسم ىنأ لوق ىلعوهو : اهسماخو . مكيلع ةمر تناكنأ دعب ؛ ركل ب

 : مكيلعةمرح اهنونظت متنك ناو مكل اههتك ىلاعتهللا ناكىتلا ةرمشامملا هذه ىنعي كل هللا بتكاه 9

 ةدعلاو شافتلاو -ضيملا تبسي. تاقوالا ضعي ف مترك وق ةجاوزلا ١ ةرشابم نأ »»+" اسالك

 كذلاا لا تاق كالوقلا ادألا فال درو زفانتلا ضو (ركل هللا بتك ٠! اوغتباو) هلوقف ؛ةدرلاو

 اوغتباو) هلوقو . ةرشابملا ىف نذا (نهورشا,نآلاف) هلوق نأ : اهعباسو . نهبترششابم ىف مكل
 اىذلا وم كللذ نال رانا اوتيل وذل د نما ةزشانملا هزه اوال اوت (مكل هلل نييك اك 5

 نباو لبج نب ذاعم لاق : اهنماثو (مهناميأ تكلمام وأ مبجأوزأ ىلع الا) هلوقب مكل سيك 0

 تا ابنا توتا نم مك هنلا ترعق هام ”زقفللا ةلئل 1 وتلطا“ اراك ءازاؤجلا ىأ ةياوزا ولاا

 نأ وه كلذو « هب سأبال هنأ ىدنعو « هجولا اذه اودعبتسا نيققحلا روهمجو : اهومتدجو
 ةيدوبعلاو ةعاطلل غرفتي نأ ذئئيح هنكميال ؛ةذللاو ةوبشلا بلطب الغتشم هبلق مادام ناسنالا

 ريدقتف « ةيدوبعلل غرفتي نأ ذئايحهنكم ةوهشلا بلط نماغراف راصوهرطو ىضق اذإ امأ. وكلا

 :ةيدوبعلا ف صالخالا نع ةعناملا رظاولا كلت نم اوصلختت ىتع نهورشاب نآلاف : ةنآلا

 حيبستلاو ركذلاو ةالصلا ىف ةيدوبعلا ف صالخالا نم هللا تتتك اه 'اوغتباف اهنم متصلخت اذإو

 . ةدعبتسم ريغ ريدقتلا اذهللع ةياورلا هذه نأ كلش الو ؛ردقلا ةليل باطو ليلهتلاو

 ؛ لعج ىنعمب عوضوملا اذه ىف «بتكو نأ : اهدحأ : هوجو هيف «بتك» يناثلا ةلأسملا)

 نددلل انك الذ نيدهاشلا عم انبتك اف) هلوقو ؛ لعج ىأ (ناميالا مهمولق ف بةك)هلوةك

 ىأ (انل هللا بتك ام الإ انبيصي نا لق)هلوقك « ؟ل هللا ىضق هانعم : اهيناثو . اهلعجأ ىأ (نوقتي

 . ىضق ىأ (لتقلا مهلع بتك نيذلا زربل) هلوقو (ىلسرو انأ نيلغأل هللا بتك ) هلوقو . هاضق

 هدابع ىلع هب مح كح لكو ؛ نئاكوه ام ظوفحملا حوللا ىف هلل تكا ام'وهرلل] 1

 لامفاألا هذه ةحابا نم نآرقلا ىف هللا بتك ام وه: اهعبارو . ظوفحملا حوللا ىف هتبثأ دقف

 (اوغباو) شمالا أرقو (اوغتباو) سابع نبا أرق ( ةثلاثلا ةلأسملا)

 . مونلا دعب ليللاب عاملا ممرحتو امهعر<ت نأ امهركذ ىف ةدئافلاف (اوبرشاو اواكوزل هلوق امأ

 ىلع ىلاعت رصتقا ولف ؛ رحتلا هب لوزي صاخ ليلد ىلإ اهنم دحاو لك ةحابا ىف ججيتحا مدقت امل

 جلا



 ا ا 000 ا

 جاتحيال نا نال ملسم م ىنأ لوق اضيأ ىوقي ادع ازنهلو 1 34 هريدقت نوكي 5نأو

 رامضالا ىلا جاتحي خيسنلا ىتبث» ريسفتو  رامضالا ىلإ

 ناتلئسم هيفف ( نهورشاب نالافإل ىلاعت هلوق امأ

 رب بيقع دراولا مالا : اولاق نيذلاف رظحلا بقع دراو مأ اذه ( ىلوأآلا ةلأسملا)

 رهاظلا انكرت امنإ : اولاق بوجولل رمألا قاطم : اولاق نيذلا امأو ؛ رهاظ مهمالك ةحاباللالا س

 عامجالاب ةحابالل رمآلا اذه نوك انفرعو

 اذهب ىمس , عاملا امنأ رورملا لوق وهو : امهدحأ : نالوق امف ةرشابملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛« لجرلا لجرلا رشابي نأ ىهن مالسلا هيلع هنأ ىورام هنمو « امهمامضناو نيترشبلا قدالتل مسالا

 فلتخا هجولا اذه ىلعو ؛هنود اف عاما هنأ : مصآلا لوق وهو : ىاثااو . ةأايملا:ةأزملا ف

 تارشابملالك ىلعهلمح نم مهنف (دجاسملافنوفك اع متأو نهورشابتالو)هلوق ىتعم ىف نورسفملا

 اصتخم نكيل « نيترشبلا قصالت نماقتشمناك امل ةرشابملا ظفل نأ ب رقاألاو , عاملا لعدرصقتب ملو

 ق'اوقفتا امتإ مهنأالإ ةسمالملاو ةقناعملا م جرفلا نود [ف عامجا هيف لخدي, لب ٠ , عامجاب

 « موقلا نم عامجا عوقو ناك ةصخرلا هذه قتلا كو عامج ا وه هب دارملا نأ ىلع ةيآلا هذه

 « هنودام ةحابا نمضتت عاملا ة>ابا ناكامل هنأ الإ عاملا الإ هب داريال هركذ مدقتملا ثفرلا نآلو

 ىف ناك املو . طقف عاملا ىلع مالكلا لمح انبه حصف . هادعام ةحابا ىلع ةلاد هتحابا تراص

 ىذلا وه اذهف « هيف.نيرسفملا فالتخا حلص هنود امم ع ىلع لديال عاملا نم عنملا فاكتعالا

 ىضاقلا هصخلام ىلع ؛هياع دمتعي نأ بجي

 : لئاسم هيفق مركلا بتك ام اوغتباو)) هلوق امأ

 داولا نم مكل هللا بتك ام اوغتباو :ااهدحال اهوجو ةنآلا 020 (ىلوألا ةلأسملا)

 « لسانتلا نم حاكتلا هلهللا مديكوم "اعتدال نكس. ااه ,ةيزشلا». ءاضتلاا رافال ىأ ةرتقامملاب

 اعلا طير 0 لردلا نع ىو هنأ > اناث < او رثكتت | واسلاتي وكانت » ,ماللنسلا هيلع لاق

 لل قع لولا للا نيايالاو ا ةابالإ ه1 نع لج رلا لودي ال: فاعلا لاقوأء كلذ ةيق] رك

 نأ ةريره ىلأ نعو : لوعلا طرك ناك نأ ادع نا ىضر ىلع نع شيبح نب رز نع مصاع ىورو

0 4 

 8 0 اوفع لاملا ا لل: تقرا عل 0 نسفتلا هنم الا
 دلل



 ١  0ا جاك ىعم تيلع اذإ 1 ا ةيصحملا 3” ىعس .اديألا 1 ق 00 2 :

 ةدشو ةدابز هيف ككلا نم كار لاك 2 ةناملا نم نامحإلا

 كلت نأ ركذي مل هنأ الإ « مهسفنأ نوناتخي اوناك مهنأ انه ركذ ىلاعت هللا نأ (ةيناثثا ةلأسملاإ

 دلل 0 امو مدعت اع قاعت هل نوك ءىثىبع ةنايخلا هذه لمح نم دن اللف 9 اذامف تناكةنايخلا 3 : 1

 هذهب دارملا نوكي نأ بجيف (نهورشاب نآلاف) هلوق رخأت ىذلاو . عاملا ركحذ وه مدقت | ب

 دعب عاملا ىف ةيصعملاب نورست متك ركنأ هللا لع : : اههدحأ . ناهجو انهه مث . عاما ةنايخلا 1

 ناخ دّقف هلوسرو هللا ىضع نم لكو «. كلذ نم مرا نوبكترتو:. مونلا دعب لكالاو « ةمتعلا

 كلذ عقو هنأ ىلع عطقي نأ بحي لوقلا اذه ىلعو . باقعلا اهيلإ بلجونأ ال : هللا ناح دقو « هسفن

 (مكفن أن وناتخت متلك مكنأهللا لع) هلوق نآل : مهعيمج نم هعوقو ىلع هلمح نكعال هنآل مهضعب نم

 هب دارملا نأ انملع دق انكل « مبسفنأل نيناتخم اونوكي نأ مهعيمج ىف بجو هرهاظ ىلع لمح نإ

 نم روظحلا عاملا اذه عوقو ىلع عطقي نأ بجيف كلذ حص اذإو ءرابخالاو ةداءلل ضيعبتلا

 لوقي نأ ٍلسمىفأآلو : مهضعب نم كلذ عوقو ىلعو ؛ قباس ميرحتىِلع لدي هجولا اذه نمف ؛ مهضعب
 ؛هللاةعاطب ءافولا مدع ىلع هومتلمح متتأف « هيلع بحي امب ءافولا مدع نع ةرابع ةنايخلا نأ انيب دق

 مكنأ هللا ٍلع : لقي مل ىلاعت هللا نآل ؛ ىلوأ اذهو سفنللر يخ وه امب ءافولا مدع ىلع هانلمح نحو

 ىلع ظفللا لمح ناكذ (مكسفنأ نوناتخت متنك )لاقلب (هللا اونوخت ال) لاق اي , هللا نوناتخت تنك

 خسنلا تيثي ال ريدقتلا اذهب وىواستلا نم لقأ الف ىلوأ نكي مل نإ هانرك ذام

 : هانعمو . ةمرهلا كلت تمادولمكسفنأ نوناتخت م مكنأ هللا لع : دا نأ (ىناثلا لوقااإ)

 ؛ ةنايخاا تعقوام ريسفتلا اذهىلعو « ةنايخلا ىف اوعقول قاشلا فيلكتا كلذ ماد ول هنأ ملعي هللا نأ

 وأ قاتلا لب لاقي نأو «لزعلا راضإل اذه ةجاجا) ن9 لوا: لاواألا فتات
 : ىناثلا ريدقتلا ىلعو . فيلكتتا خسنل اببس ةيصعملا ىلع مهمادقإ ريصي لوآلا ريسفتلا ىلع نال

 ىلع ىلاعتهلا نم ةمحر فيلكتلا خدنل ايبس كلذ راصف ةنايخلا تاص+فيلكتتلا كلذ ماد ول هنأ هللا ملع

 | + شالا قاوم

 لعفلا اذه َْق نذالاب يلع مجرما ا ىنأ ل و ىلع ها (ميلع ب اق ١ ىلاعت هلو ف أ

 هيف مكيلع باتف منت : هريدقت رامضا نم هيف دءال خسنلا ىببثم لوق ىلعو « كيا ةعسوتلاو

 لكلا 5 اا 5 1 مكيلع عم عس رو نه ملسم ىف 0 لوق ىليعف «( نع افعو) لاعت هلوق كا

 هيلع لاق « 32 فختلاو ةعس ونل || َّق لمعت نمل دق وفعلا ظفلو )2 ليللا لكى ةرشاعلللو تبعا



 ةيآلا «نط سابل متأو مكل سابل نه» ىلاعت هلوق كدا

 ثفرلا لحديفي (ثفرلا مايصلا ةليل ككل لحأ) هلوق نا :لوقي ىذلا امأو ؛ خسنلا اذهل ديك ًاتلاك
 (اوبرشاو اواك) هلوق وه خسانلا نوكيف . هب خسنلا لوصح ىضتقي ال ردقلا اذبف « ليللا ىف

 لئاسم هيفف 6 نمل سابل متنأو مكل سابل نهرإل ىلاعت هلوق امأ

 لجرلا ناك امل هنأ : اهدحأ: اهوجو سابللاب نيجوزلا هيبشت ىف انركذ دق «ىلوالا ةلأسملا))

 هي> اصلامهنم دحاو لك ريصي ىت> هبحاص مسج ىلا همسج امهنم د>او لك مضيف ؛ ناقنتعي ةازطإو

 « نحل فال متنأو مكل شارف نه : عبيبرلا لاق ء اسابل 3 داو لكى , هسيلب ىذلا بوثلاك

 , عاجا دنع هجاص تلد امنع نحاو لك نأ البار [ نيل انس : ابل متأو كل سابل ل قه :طدز قنابل اقتو

 ”7 ل الا هحاض اميتمزيعلا وا لك ردمل اسال ناج ولا" ىس انآ : امناث و... سائلا راضبأ نع

 ثيح نم ؛ لجرال اسايل اهلعج ىلاعتهنأ : اهثلاثو «هنيد ىثلث زرحأ دقف ج وزت نم» ربخلا ىف ءاج اك

 ىف هلمعي اك اهندب لكهندب لك قالي نآل الهأ اهاريو ؛ هسفنب هسابل صخب اك« هسفنب ابصخن هنا

 نكستملول « تيبلا ىف عقت ىتلا دسافملا عيمج نع اهم هرتس دارملا نوكي نأ لمتحي : اهعبارو  سابللا

 مصالاركذ ]1 | اكمل زو ردك و هرلاو را نع ةسايلب ناسنالا نتتسناك ةةرضاخ ةارملا

 آل اراك ىذا رولا كالذين حالا نتايبلا سايل ناك اهتم دحالو لك نأ فازرملا نأ

 رتستلا لع لمحبي فيكف ؛ائيلع ماعنالا قيرط لع فصولا اذه دروأ ىلاعت هنأل .فيعض

 روطظحلا فا نم

 ىرجم ىرحي هنال «نه» هلوق دعب سابللا دحو امنا : ىد>اولا لاق (ةيناثلا هلأسملا)

 مكنل تاسبالم نه : ةلييواتو لفات ةالمل نم لاف اء دما

 :لوقنف ( مك سابل نه) هلوق عقوم ام : تلق ناف : فاشكلا بحاص لاق (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ادخار هطلاخل) هذه زم ديو كلت تاصح اذا هنأ وهو :لالجالا تيسل نانبلاك فانئتسا وه ٠

 نبةرشابم ىف مكل صخر كلذلف ؛ نمان | ركيلع بعصو ؛ نهنع 0 لف

 لئاسم هيفف (مكسفنأ نوناتخ 7 نأ هللأ لعوب ىلاعن هلوق ام

 ةبرضلا نع اين اذا فيسلاو ءهل في مل اذا ةنايخو انوخ هنوف هناخ : لاقي (ىوألا 0

 ؛ ةنامالا دؤي مل اذإ لجرلا لجرلا نتاخو « رشلا ىلإ هلاح ريغت اذا رهدلا هناخو « كناخ دف

 (ةنايخ موقنم نفاخت امإو) ىلاعت هلوق هنمو , ردخف ءافولا هنمرظتني ناك هنألل , نئاخ دهعلا ضقانو

 ىلاعت هلوق هنمو « هنيدي قبلي اع فب 10 : نيدملا لجرأل لاقيو ؛ دهعلل اضمن ىأ

 (لبقنم هللا اوناخ دقف كتنايخ اوديري نإو) لاقو (مكتانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوخت ال)



 هللا ل-أ ىأ (كفرلا مايصلا ةليل ركل لحأ) ءىرق: فاشكلا بحاص لاق 60 ١
 «ثوفرلا» هللا دبعأرقو 0 0 ٠

 ٠ ةعامملا عقوم دحاولا عقوف مايصلا ىلايل دارأ مايصلا ةليل : ىدحاولا لاق ةعبا رلا ةلأسملا» . 3

 : سادرم نب سايعغلا لوق هلمو 7

 رودصلا نحالا نم تئرب دقف كوخأ انإ اوملسأ اناقف :
 ةراشالا دارملا لب «ةدحاو ةللل مايصلا ةليل نم دارملا سيل هنأ وهو ءرخآ هجو هيف لوقأو

 ةقيفحلا هذه: هاّشضحلا ةبللا لإ 00

 : جاجرلا دشنأو , شحفلا لوق هلصأ ثفرلا : ثيللا لاق (ةسماخلا ةلأسملا)

 نعو (قوسفالو ثفرالف) ىلاعت لاق « حيبقلاب ملكت اذإ ثفرأو ؛ ثفرب همالك ىف ثفر لاقي

 : مزح وهو دفن هنأ سابعا

 انهن كاف ةلساسلا يطا نأ ًاسيمه اكن نيك نو

 وقوه ثفرلاىف: لضاللا نأ,تبض :تاسنلا ندع ناك اًننكهرلا نع إ "لاه فقول

 عامجا نع ةيانك لعج مث ٠ ءاضفالا 0 ند هاكدلا دنع كب مكتب 0 م كلذ لعج 2 2 شحفلا

 1 لد 0 1-7

 ىضفأ دقو) هلرق فالخت حبقلا ىنعمىلع لادلا ثفرلا ظفلب عاملا نع انهه ىنك مل : ليق ناف

 « نهوسمت نأل بق نم ؛ ركذرح اوتأف . نم متلخد ؛ ءاسنلا متسمل وأ ؛ اهاشغت املف « ضعب ىلإ مركضعب

 (نهوبرقت الو « نهنم هب متعتمتسا اف

 لعأ هللاو ؛ مهسفنال انايتخا هامس كك« ةحابالا لبق مهنم دجو ام ناجهتسا هيف ببسلا : هباوج

 هلوق ىف ءاضفالا ىنعم هنمضتل « ىلاب ثفرلا ىدع امنا : شفخالا لاق (ةسداسلا ةلأسملا)

 (ضعب ىلإ كضعب ىضفأ دقو)
 ؛ ليللا عيمج ىف لحلا لوص- ىضتقي (ثفرلا مايصلا ةليل ىكل لحأ) هلوق «ةعبالا ةلآسملا)

 «ثفرلاب الوغشمهلك ليللا ناكول ثفرال افرظ ليللا نوكي امتاو «فرظلا لع بصن «ةليل» نآل

 ىذلا امأو . ظفللا اذ لصح خسنلا اذه ىلعف ؛ هلكال ليللا ضعب ثفرلا كلذ فرظ ناكل الاو

 نوكي كاذف (دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا ل نيبني ىت> اوبرشاو اواكو) هلوق نم هدعب



 ١ ةيآلا «مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ» ىلاعت هلوق 00

 ناس الادده لج الق : ةمهؤم ةييش نوكت نأ نم ١١ ادع رش ىقمرملا كل ءاقير را 0
 هبدارأو (مكسفنأن وناتحترتنك مكنأهللا ٍلع)ىلاعت هللالاقف « روم الاهذه نعاوكسمأو اوددش مرج

 روم لاذع نعا وكسمأو اوددشل .هيف ةصخرلا نيبتت مل ول ام مهل فيفختلاب نينم ويل رظنلا ىلاعت

 نرخ تاتا رداعاو ريشا ذاك لصأ و. ذارملا نع اهوتنمو:« ةوهنشلا نم مهسفنأ اوًضقن و

 مكل نيبني ملول هنأ هللا ملع ةيآلا نم دارملاف بسكتو بستك او بسك: ملوقك دحاو ع

 اهتاذلامثوعنمتو اهتاوهش ركسفنأ نوصقنت متنك مكنأ ليللا لوط ةاشالملا ورمل لكألا لال

 ىراصنلا ةنسك « مونلا دعب كلذ نع كاسمالاب امتحاصمو

 هللا نمو « ةدابعلاب ىلاعت هللا ىلإ عوجراا دابعلا نم ةبوتلا نآل ةفيعضف 4 ةعباراا ةجحلا امأوإ)

 فيفختب انيلع هماعنإ ىلاعتهتلا نيبفزواجتلا وهف وفعلا امأو « ناس>الاو ةمحرلاب دبعلا ىلإ عوجرلا

 (مهلع تناكىتلا لالغالاو مرصا مهنع عضيو) هلوقك . انلبق نم ىلع اليقث هلعجام

 نيب اسلف ؛ ةرشابملان ع نيعنتمم ةهيشلا كلت ببسب اوناك مهمل ةفيعضف 4( ةسماخلا ةجحلا امأو)

 (نهورشاب نآلاف) لاق مرجال « هيف ةهشلا لازأو كلذ ىلاعت هللا

 هل قلعتال اعورشم ناك ركل ةخسا ةيآلا هذه : انلوق نآل ةفيعضف (ةسداسلا ةجحلا امأول

 تاياورلا هذه فعض ىلع لديام ةيآلا ف ًاضيأو « هيف ةجح دحاولا ربخ نوكي الو ؛ لمعلا بايب

 لوق فالخ ىلع كلذو ؛ لوسرلا دنع اولعف امب اوفرتعا موقلا نأ تاياورلا كات ىف روكذملا نآل

 ؛ ةنااطا نأ لاطشأ 297181 وه ةرهاظ نآل (مكسفنأ 0 منك ركنأ هللا ملع) ىلاعت هلل

 ةلأسملا هذه ىف مالكلا لصاح اذهف

 ىف اوركذ « تخسن اهنا مث ءانعرش ىف ةتباث تناكةمرحلا هذه نأب نولئاقلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 لجرلا دقري ملام .' عاججاو برشلاو لكألا لحب ةعيرشلا لوأ ىف ناكهنأ ةيآلا هذه لوزن ببس

 نملجر ءاجخل «ةينآلا ةليللا ىلا ءايشأالا هذه هيلع مرح امهدحأ لعف اذاف ؛ ةرخآلا ءاشعلا لصي وأ

 :ءاربلا لاقو « ةمرصوبأ همسا : ذاعم لاقف ؛ همسا ىف اوفاتخاو ؛ موصلا هدهجأ دقو ةيشع راصنأالا

 هللا لوسر هلأسف ٠ سنأ نب ةمرص : ليقو « ةمرص نب سيق وبأ : ىلكلا لاقو ؛ ةمرص نب سيق

 تيبسمأ ىتح عمجأ ىراهن لخنلا ىف تام هللا لوسراي : لاقف « هفعض ببس نع لسو هيلع هللا ىلص
 لوسراي : لاقف رمع ماقف لك الا مرح دقو  نوظقيأف تمنف تأطبأف ًائيش ىنمعطتل لهأ تيتأف

 هيلعلاقف. قأرها تيتأف «ةرخآلا ءاشعلا تيلصام دعب لهأ ىلا تعجر'. هلثم نم كيلا رذتغأ هللا

 ىلاعتهلوق لزنف اوعنص ىذلاب اوفرتعاف لاجر ماق مث رمعاي كلذب ًاريدج نكت مل : مالسااو ةالصلا



 . هوجوب موق ظ 5

 مكيف ونازل ظ بنك اك مايصلا مكيلع بتك ) ىلاعت هلوق نأ (ىلوألا ةجحلاإل
 هيسشتلا اذه مكحب بجوف ؛ مبموص ىف ةتباث ةمرخلا هذه تناكدقو ؛ ؛ مبموصي انموص هيبشت ىضتقي

 حطاب ”ةيآلا:ةدهتو ,انعزم قيدتلا: .ةلئاك ةفاركلا نإ اكن اذإو“ انماوض اصلا نارا

 انعرش ىف اتباث ناك مكحل ةخسان ةيآلا هذه نوكست نأ مزل ةمرحلا هذهل

 لحخلا اذه ناك 0000 ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكسل لحأ) هلوقب كسلا (ةيناثلا ةجحلا))

 ةدْئاف (مكل لحأ) هلوقل نكي مل رمآلا لوأ نم ةمالا هذبل اتباث

 الالح كلذناك ولو(مكسفنأ ْن وناتخ نك مكنأ هلل ملع) ىلاعت هلوقب كسذللا (ةثلاثلا ةجحلاإ

 مبسفتأ نوناتخم نأ ىلإ ةجاح مهب ناكامل مبل

 مهنأو « مهلع امرحناكك لذ نأ الولو (مكتع افعو مكيلع باتف) ىلاعت هلوق (ةعبارلا ةجحلا))

 (مكنع افعو مكيلع باتف) هلوق حص امل ؛ لعفلا كلذ ىلع مادقالا ببسب ةيصحملا ىلع اومدقأ

 ملءنآلا وه م كلذلبق اتباث لحلاناكولو (نهورشاب نآلاف) ىلاعت هلوق (ةسماخلا ةجحلا))

 ةدئاف (نهورشاب نآلاف) هلوقل نكي
 ةمرحلاهذه نأ ىلع ةلاد ةيآلاهذه لوزن ببس ىف ةلوقنملات اياورلا نأ ىه (ةسداسلا ةجحلا)

 خسنلاب نيلئاقلا لئالد عومجب اذه . انعرش ىف ةتباث تناك

 : لاقف لئالدلا هذه نع لسم ذأ تك

 امهتبباشم هقدص ىف ىئكي موصلاب موصلا هيبشت نأ انيب انال ةفيعضف (ىلوألا ةجحلا امأ

 . بوجولا لصأ ىف
 ؛انابق نم عرش ىف ةتباث تناكةمرحلا هذه نأ مسن ان ال اضيأ ةفيعضف قيال ةجحلا انو

 مكل لحأ دقف ريغ ىلع امرحم ناك ىذلا نأ هانعم (مكل لحأ) هلوقف

 هيلع ىسيع عرش ىف ةتباث تناكةمرحلا كلت ن ل كلذو ء اضيأ ةفيعضف (ةثلاثلا ةجحلا امأو)

 ناكف ةمرهلا كلت لاوز باحيالا كلذ ىف نيبي لو  موصلا انيلع بجوأ ىلاعت هللا نأو ؛ مالسلا

 « ابلاوز ىلع لدام انعرش ىف دجوي ملو « مدقتملا عرشلا ىف ةتباث تناك ةمرهلا كلت نأ مهلابي رطخ

 نيذلا لع بتك اك مايصلا مكيلع بتك ) ىلاعت هلوقب ممولا اذه دكأت مث . !هئاقبب كوَقلا بجوف

 ىف ةتباث ةمرحلا هذه تناك اسلف ؛ روم الا لك ىف ةهباشملا لوصح هيبشتلا ىضتقم ناف ( مكلبق نم

 لقأ ال اهنأ الإ ةيوق ةجح نكت مل نإو ؛ عرشلا اذه ىف ةتباث نوكتت نأ بجو مدقتملا عرشلا

 عه رخف ١هود



 فا

 مم يو ثهت١10 مخ ل 0-3 ه 2ث

 8 2 . رش !رع ساو فذ هةوقم تسد درع هي دده6 ها 8اموار ةهزواثت و2 7

 م 08 1 ا 0 نأ ك2

 2000 2 سهو يس

 اا ظبط كل نكي ىح ارشاو اوطو كل هللا بتك اماوعتاو
 هرماو ع 2 يق الا“2

 00 027 يلا 0 اصلا اع م رجلا نم دوسألا طِخلا 9

 ا اا ا ا م اع

 تكانالمتاا نيب َكلذك اهو ال هلا دودح َكأةدجاَسَملا ىف َنوُفك اع

 0 را ا

 1-5 رز هي ساو را و
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 «1م1/» ىنءدروعشا مولعل

 نال ؛ مهايندو مهنيد حلاصمل اودتها :ىب اونمآو ىل اوباجتسا اذإ مهنأ ةيآلا ىنعمو ؛ اهرسكو

 لاقو (ًادشر مهنم متسنا ناف) ىلاعت لاق . ديشر نالف : لاقي ء كلذك ناكنم وه ديشرلا

 (نودشارلا م كئاوأ)

 نمل سايل متنأو مكل سابل نه مكئاسن ىلإ ثفرأا مايصلا ةليل مك لحأ)) لجو زع هلوق
 0 كل اما ودنا نهرو تإب تالف مكنع افعو مكيلع تاق مكسفنأ نوناتخت مك مكنأ هللا لع

 مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مك ساو ل كل

 هللا نيبي كلذك اهوبرقت الف هللا دودح كلت دجاسملا ىف نوفك اع متتأو نهورشابت الو لبللا ىلإ

 « . نوقتي مملعل ساذلل هتايأ

 : لئاسم هف

 « لسو هيلع هللا ىلص دم ةعيرش لوأ ىف نأ ىلإ نيرسفملا روبمج بهذ هنأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 ةريخالاءاشعلا ىلصيال نأومانيال نأ طرشب ؛عاقولاو برشلاو لكلا هل لحرطفأ اذإ مئاصلا ناك

 قابفصالا سم وبألاقو“ ةيآآلا هذه كلذ خسنىلاعت هللانا مثءءايشأللا هذههيلعمرح امهدحأ ل عف اذاف

 هذهب خسن ىلاعت هللاو « ىراصنلا عرش ىف ةتباث تناكلب ؛ 1 عرقا ةناثاعناك ام ةمركأ هذه

 جتحاو « ةتبلا خسن انعرش ىف عقي مل هنأ نم هبهذم ىلع هيف ىرجو « مبعرش ىف آتباث ناكام ةيآلا



 0000 0 د ةثالثل 0 ل 0 اعلا اذه 1 0 وتم نا ما لا - ا

 0 ١ ةلثاف لاكشالا نأ تبق

 ا نينمؤملاب صتخم . ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ : ةلزتدملا تلاق (ةعبارلا ةأملإلا /
 حدم ةفص ؛ هتوعد باجأ دق ىلاعت هلل هللا نأ تاتا اعط وردا كلذوذ ؛ ملظب مهناما اوسبلب 0

 اذإوةوعدلا باجتسم هنا انلق نيدلا ىف ناسنا لاح ميظعت ف هنلاملا اندَرَ) اذإبانأ ىنالا# « ميظعتو ١

 اذه 1 تبث « نيذلا ىف ةناهالا تجاو قسافلاو «ندلا ف بصاخلا انعأ نم اذه ناك
1 1 0 93 2 . - 2 8 0 . 

 5 كلذ نأ الإ هبلطي ام هتبا.لعظي دق قسافلا- لب :قسفلاب هناميا تواتال ملال تزثيال ا فطولا

 . ةرعالا لبا دنيا

 ش ؛.لئاسما هيفا( ى !ونمؤيلو ل !ًريجتسافل قامت ةلوفلالأ ١ ا
 كنع ىنغ ىنأ عم كاعد بيجأ انأ : لاق ىلاعت هنا : لاقي نأ رظانلا هجو (ىلوالا ةلأسملا) . :

 : مركلا اذه مظعأ اف ؛ هوجولا لك نم ىلإ جاتحم كنأ عم ىتاعدل ًابيجم ًاضيأ تنأ نكف ؛ ًاقلتم -

 كلذ لاق ول هنآلل « كءاعد بيجأ ىتح اعد بجأ : دبعلل لقي مل ىلاعت هنأ ىهو ىرخأ ةقبقد هفو

 ءدبعلا ةعاطب للعم ريغ هنأو « ءادتبا هنم لضف هدبع هللا ةباجا نأ ىلع هيبنت اذهو : ناعدل راصل

 داسف لعل دي اذهو « برلاةعاطب دبعلا لاغتشا ىلع ةمدقتم دبعلا ىلإ بايلا اذه ىف برلا ةباجا نأو

 : ةعبازلا ةلأسملا ىف ةلزتعملا ْنَع ءالقناب

 : ىونغلا بعك لاق : دحاو ىنعمب باجتساو باجأ : ىدحاولا لاق (ةيناثلا ةلأسملا))

 ف شيل 4 25 مف اذنلا ىلإ فك نما اعد عادو

 ناآل.هبولطم هابإ هواطعإ : هدبعل هللا ةباجإو . ةعاطلا : هّلل دبعاا نم ةباجالا : ىنعملا لهأ لاقو

 هب قيليام قفو ىلع ءىث لك ةباجإ

 ىلعو : نامالا وه كاذف : ناسالاو بلقلاب ةباجإ تناكنإ هل دبعلا ةباجإ (ةثلاثلا ةلًسملا)

 ةرابعهتل دبعلا ةباجإ تناكن إو. أضحم ًاراركن (ىب اوئهؤيلو ىل اوبيجتسيلف)هلوق نوكي ردقتلا اذه

 اوبيجتسيلوىب اونمؤيلف :لوقي نأ مظنلا قح ناكو ؛تاعاطلا ىلع امدقم نامبالا ناك تاعاطلا:نع

 ؟ هنم سكعلا ىلع ءاج ملف . ىل

  بلقاا ةفص نع ةرابع نامبالاو « مالستسالاو دايقنالا نع ةرابع ةباجتسالا نأ : هباوجو

 000 تاعاطلا مدقتب الإ هتوقو نامبالا رون ىلإ لصيال دبعلا نأ ىلع لدي اذهو

 نيشلا حتفي (نودشري) ءىرق : فاشكلا بحاص لاقف 4« (نودشرب ميلعل )! ىلاعت هلوق 5



 0 ا و « هسفن ىف ةنيكس ىطدإي هناذ :اهقازدقأمب مل اذاف : اتيت قفاز اذإ كلذو اعد اجا ىلا

 ع وهو ؛ ةدئاف مدعي الف لاح لك ىلعو «رضاخلا ءالبلا لامتحا هعم لبسي اربصو ؛هردص ىف
 هللا لوسر لاق : ْلاَق ىردخللا ديعس ىبأ نع هريسفت ىف لافقلا ىور ام : !ميناثو . ةباجتسالا نم

 اما «محر ةعيطق وأ مثاب عدي ملام : ثالث ىدسحال الا درت ال ملسملا ةوعد» ملسو هيلع هللا لص

 70 «اعدام ردقبءوسلانم هنع فرصي نأ اماو ٠ ةرخآلا ىف هل رخدي نأ اماو ايندلا ىف هل لجعي نأ
 1 و )ل كيتا وعألا) لاق كاعت هنالل 2 لاؤسلا اذه نع تنيييكللا َّق نايبلا مات ريخلا اذهو

 هلوق نأ : اهئلاثو . اقدص دعولا ناك ةرخآلا ىف ولو هل باجتسا اذاف . لاما ىف كل بجتسأ : لقي

 ليختم ءىثللب . هل ايعادنكي ملالاو ؛ هيرب افراع ىعادلا نوكي نأ ىضتقي (كل بجتسأ قوعدا)
 لعفي الأ هناحبسس بولا تافصنمو هنن افراعتوكي نأ عادلا طرشنأ تيثف « ةتبلا هل دوج ال
 هباقب لوقي نأهنملاحتسا اذكهبرلاةفصنأدبعلا ملع اذاف  هتيكحوهءلعو هردقوهءاضققفاو امالا

 كئاضقلاقفاومناكنالعفلا اذهلءفا:لوقينأو دبال لب :ةلاحالىنالفاا لعفلا ىلعفا براي: هلقعبو

 .طئارشااهذماطو رشم هيلعةباجالا بيت رتىلعةيألا تلدىذلاءاعدلا ريصي اذهدنعو:كتمكح وك ردقو

 :اهدحأ . ةريثك اهوجو لمتحي ةياجالاو ءاعدلا ظفل نأ : عبارلا . لاؤساا لاز ريدقتاا اذه ىلعو

 ءاذنأ الإ هلإ ال ىذلا هلأ ا": دبعلا لوك ء هللا ىلع ءانثلاو ديخؤتا نع ةرابع ءاعدلا نوكي نأ

 ليوأتلا اذه ءاعدىمسي اذهف « هيلع تينثأو هتدحو مث ىلاعت هللا تفرعكنال ءاعد ىمس اما اذهو

 : ىراننالا نا لاقو : ريثك هلثمو ؛ ظفللا سناجتل ةباجأ هلوبق ىعم ؛ ءاعد ىعملا اذه ىمس املو

 دحاو لك ماقي ببسلا اذهلف . ةمزالم عون ةباجالا نيبو عامسلا نيب نآل « عمسأ ىنعمب انهه بيجأ

 (عادلاةوعدبيجأ) هلوق انهه اذكف هللا باجأ ىأ ؛ هدمح نمل هللا عمس اناوةف . رخآلا ماقم امهنم

 لاكشالالاز هجولا اذه ىلع (؟5ل بجتسأ ىنوعدا) ىلاعت هلوق ان اذاف ؛ ةوعدلا كلت عمسأ ىأ

 ةيرتلا دنعىلاعت هتلاوعذي بئاتلا نآل كلذو بزونذلا نع ةبوتلا ءاغدلا ند دازإلا نوكي نأ : اهناثو

 دا ١ ! لا رإا لاواناال نيل ةجيرلا انه: لغو تيوتا ل وق نع ةرايع#ريسفتلا» اذهب ءاعدلا :ةباجأتو

 هلوق هيلع لدي امتو «ةدابعلاوه ءاعدلا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : ةدابعلا ءاعدلا نم دارملا نوكي

 (نيرخاد منج نواخ ديس ىف دأبع نع نوريكتسي نيذلانا ؛ مكل بجتسأ قوعدأ مكبر لاقو) ىلاعت

 نع ةرابع ريسفتلا اذه ءاعدلل ىلاعت هللا ةباجاف اذه تبث اذإو : ةدابعلا وه انهه ءاعدلا نأ رهظف

 متديزيو تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا بيجتسيو) لاق : 0 نم نيعيطملل نمض ام ءافولا

 0 50 0 211 رن نعال ءاعدلا»ارسفبب نأ: اهعزا رو... لئاز“لاكتش الا جولا- اذه 'لعاون (ةلضو: نم



 اضرأا جاي الفم عوق لا منعم ناك عزرا مولعم زيغ نان او اعدل لإ 018
 رثؤملا ىلإ ةرخآلاب اهئاهتتا.نم دبال ملاعلا اذه ىف ثداوجلا ثودح نأ : مانو ءدلا لإ
 ا

 أو وهاريع نم ثداحلا عوقو ام انااا امأو لسلستلا امإ مزل الإ و « هتاذل يارا[. : ١

 رولا كلذىضذتقا 58 لكف 2 م ون ةرخالاب امانا بوجو تدل اذإو 3 لا كلذ ل 0 ١

 هدوجو مدقلا رولا ضتقي ملام كل عوقولا بجاو ناك الزأ اميدق ءاضتقا هدوجو ميدقلا 3 ١

 ؛ رثأ ةتبلا ءاعدلل نكي مل لزآألا ىف رومأألا هذه تتبث املو ٠ عوقولا عنتمم ناك ايلزأ اميدق ءاضتقا
 ءابيف ديزي ال ءاعدلاو ةمدقتم ةيضقالاو ةقباس رادقاألا : اولاق نأب مالكلا اذه نع اوربع امبرو

 ريداقملا هللا ردق ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «ءاعدلا ىف ةدئاف ىأف . اهنم ائيش صققب ال هكرتو

 امب ملقلا فج » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورو  اماع اذكو اذكب قللا قاخب نأ لبق

 «قلخلاو قلخلاو قزرلاورمعلا : اهنم غرف دق عبرأ» لاق هنأ مالسااو ةالصاا هياع هنعو « نئاكوه

 ىلا ىعادلاب 0 ا (رودصلا ىف امو نيعاللا 0 معي ) بونيغلا مالع هنأحيس 5 : املاثو /

 تاجرد ىلعأ ىلإ مالكساا اذه ببسي غلب مالسلا هيلع ليربج نإ اولاق ببسلا اذهلو ؟ ءاعدلا

 ءاعدلاب بولطملا نأ : اهحبارو كلذك ناك امل لضفأ ءاعدلا كر نأ الولو در دلاو نضال ١

 : م اخو 5 هياط زج م ا نم نخب مل نإو هلممال قلطملا داوجلاف ديعلا حاصم نم 0 نإ

 ءاضقب اضرلا : اهالعأو نيقيدصلا تاماقه لجأ نأ ةحبحصلا ثيداحأللاو لقعلا دهاوتشب 'تنل

 ىلاعت هللا دارم ىلع سفنلا دارا حيجرتو سامتلالاب لاغتشا هنال ؛ كلذ ىفاني ءاعدلاو : ىلاعت هللا ا

 كولا قدح َّق ديعلا نم كلذو 38 ىهنااو رماألا هش ءاعدلا أ 3 اما : رسل ا بلطو

 0 هللا نع ةياور لاق مالسلاو ةالّصلا هيلع هنأ ىود.: اهعباسو 0 ميحرلا ميركلا

 هوجولا هدم تدثف أولاق » نيلئاسلا ىطعأ 5 لضفأ هتيطعأ ا 0 0 ع نمر لاعتو :

 ءاعدلا كرت ىلو آلا نأ

 نم هوجو هيلع لديو 2 ةيدوبعلا تا م ءاعدلا نإ : «القعلا نمد مظعالا روهملا لاقو ش

 ىف باوجلاو لاؤسلا رك ذ ىلاعت هللا نأ : لوألا . ةريثكحف ةيلقنلا لئالدلا امأ : لقعلاو لقنلا

 2 حورأا ّص كنول أشنو ) هلوقف ةبل واط ل امأ ؛ ةيعورف |منمو ةلوصأ 6 عضاوم ةدع ف هياتكد

 كنؤلأبا) ىلاوتلا لع ةرقملا ف اممَف ةيعورفلا 80 (ةعاسأا نع كنا 2 نادل كنولاسلو

 :.«ىاتلا نع كلن واعز ؟( وسسيملااو ارح( اال 00 . مارحلا نبشلا “نع كنولأسي «ناوقفني اذام

 ,نينرقلا ىذ نع كنولأسيو ٠ لافتالا رع كنولأسب) ًاضيأ'لاقو (قضيحملا نع كنولأشإ و



 و 00

1 7 
7 

١ 1007 ١ 

 مشن 5000

 7 1 1 1 9 3: للا انتدلوت

 3 1 ةضرواسلاوا ا هلوقب بينا ما انئبوت

 تاريدقتلا 0 ىلع لاؤسلل قباطم ار اذه 1 تبق مم 3

 ىعادلا ضرغ قفو ىلع ءايشالاك لت ثودحن فرعي اماهنأ ىلع لدت ةيآلا 4« ةيناثثا ةلأسملا)

 دوصقملا كلذ لصح ذل الاو 0 ا بي مو هءاعد عصي ماعلا اذمل ريدم الاول ذأ ىلع لدف

 تقولا كلذ ىف

 تانكمملا تايهام فاصتا نآل كلذو « ىلقع رس هيف (بيرق ىنافإ) ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 نيو تانكمملا تايهام نيب طسوت:للاك عناصلا داجبا ناكف عناصلا داجباب ناكامنإ امتاذوجو

 مالكانهه لب ءاهيلا ةيهاملا كلت دوجو نم نكمي لك ةيهام ىلإ برقأ عناصلا ناكف ءاهتادوجو

 اضيأ وهف ةدوجوم تانكمملا تايهادم تراص هلجالل ىذلا وه عناصلا نأ 0 00 ىلعأ

 00 | 3 كلر .ةالقع لقثلاو  اذاوش داوتنلاو ارهوج رضوكلا ناك هج

 كلت ةيهام لك تراص هن وكت ةزيئأتب كاذكحف ٠ ةدوجوم تايهاملا تراص هئيوكتو

 نافذ أمسفن لإ ةرهاملا كلت نم ةيهام 0ك ىلإ برأ عناصل ناك قبسام نسمابق ىلعف 4 ةيهاملا

 نكميال اًضيأ كلذكف : لوقنف اداوس داوسلا لعج لقعيال هنأل عنتم ةيهاملا نيوكست : ليق

 تسيل ةيهاملا نذاف ةيهاسلل ةلاد ةيفوصوملا لعج نكمي الو « ةيهام هنأ ًادوجو دوجولا لعج

 ةهفاف اضيأءره ةوجولاب ةهالملا:ةفوصومو ةلعاقلاب نك الفاّضيأ ةضام#وجولاو + لغافلاب

 بجو نذاف « نالطبلا رهاظ لطاب كلذو « لعافلاب ةتبلا ءىث عقي مل نذاف « لعافلاب نوكت الف

 هانررق ىذلا مالكلا ربظي كلذ دنعو  لعافلاب لكلا نأب محلا

 لئاسم هيفف (ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ إلىلاعت هلوق امأ

 ىف امهيف ءايلا تايثاب (ىتاعد اذإ ىعادلا) عفان نع نولاقو ورمع ونأ أرق مى وألا ةلأسملا١

 فيفختلا ىلع ةيناثلاو ٠ لصولا ىلع ىلو آلاف ء اهفذحن نوقابلاو , لصولا

 هوعدأ ءىثاا توعد : كلوق نم ردصم ءاعدلا : ىناطخلا ناملس وبأ لاق (ةيناثلا ةلأسملا)

 عضوب دقو 5 اثوضص تععم لوقت ا؟ ءاعد تعمم : لوقت مسالا ماقم ردصملا اوماقأ مث 4

 ةيانعلا هللج لج هير دبعلا ءاعدتسا ءاعدلا ةقيقحو . لدع لجر : مهوقك مسالا عضوم ردصملا

 ةنوعملا هانإ هدادمتساو

 اوجتحاو « ةدئافلا مدع ءىث ءاعدلا لاهجلا ضعب لاقف « ءاعدلا ىف سانلا فلتخا : لوقأو

 بحاو ناك ىلاعت هللا دنع عوقولا مولعم ناك نا ءاعدلاب بولطملا نأ : اهدحأ : هوجو نم هيلع

 مح



 رغصلا ف 7 نأ 5 ذإ « اهسقنم ناكل 1 هللا اراش ناك 0 . ١

 لك ققحت لإ اية ىف ةزعتفم هتيمام ناكل اقامتي ناك ولو .٠ ةرنلا رهرجلا لكلا 00

 « لاحم ميدقلا قلاخلا قح ىف كلذو . قلاخلا ىلإ رقتفمو ثدحيو هتاذإ نكمت هريغ ىلإ رقتفملاو
 هنأ : ىتاثلا . ناكملاب ابرق هبرق نوكي الف ناكملا ىف نوكحي نأ عنتمب ىلاعت هنأ تبتف

 ةبج نع هانتم ريغ وأ ٠ تابجلا عيمج نع هانتم ريغ نوكي نأ اما ناكتل ناكملا ىف ناكول ٠

 ىلع تلد ةعطاقلا نيهاربلا نال لاحم لواللاو ٠ بناوجلا لك نم ايهانتم ناك وأ ٠ ةبج نود

 اًيهاتم:نيناخلا ح٠ ناكولا هلو .نجولا ذم ا(ضيأ لا نفانلآ) لاح هانم 2 ا 0
 ىذلاب ناجلا كلذ ةقيقحل ةيهاملا ىف ةفلاخم ىهانتاا بناجلا اذه ةقيقح تتاكل هانتم ريغ رخآلاو ١"

 كلذب لوقي ال مدخلاو , عئابطلا ةفلتخم ءازجأ نم ابكرم ىلاعت هنوك هنم ملف ؛ هانتم ريغ وه ْ
 اننيب قافتالاب لدطاب كلذف , بناوجلا لك نم ايهانتم نوكي نأ وهو «ثلاثلا مسقلا امأوإ)ل : :

 لئالدلا' ىؤقأ نم ةيآلا هافه نأ وهو : كلاثلا . ةبجلا ىف لاحت هنأب لوقلا لطف ااتموتصش نيبو

 أمل ناكملا ىف ناكول ىلاعت هناأل كاذو « ةهجلاب ابرق سيل ةبآلا هذه ىف روكذملا برقلا نأ لع

 ابيرقناكاذإ ناكلو « مثريغ نم اديعبو شرعلا ةلمح نم ابيرق نوكي ناك لب . لكلا نم ابيرق ناك
 ىلاعت هنوك ىلع ةيآلا تلد املف ء برغملاب وه ىذلا ورع نم اديعب ناك قرشملاب وه ىذلا ديز نم

 نأ لطب انو ءةبجلا تلح ابرق: ةىآلا هذدم ف روك دلا برقلا نأ انلع_ء لكلا نم اير

 ؛مبعرضت ىربو مهءاعد عمسي ىلاعت هنأ ىنعب برقلا هنمدارملا نأ تبث ةبجلاببرقلا هنمدارملا نوكي

 لاقو (متنك امن مكعموهو) ىلاعت لاق هجولا اذه ىلعو . ظفحلاو ملعلا : برقلا اذه نم دارملا وأ

 نويللشاو (ميسبار زماالا هنالك ىرج نما نزك, انو لالو (ررلا لكحل نال 0 ا

 ةمدقملا هذه تفرع اذا « ةسارهلاو ظفحلاو رييدتلا هب نوديربو . ناكم لكب ىلاعت هنا : نولوقي

 ىف ناكدقف ؛ هييشتلاب الئاق ناك نم نيرضاحلا كئلوأ ضعب ىف ناك هنا لاقي نأ دعبي ال : لوقنف

 نيأ : اولاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هولأس اذاف . هتقيرط هذه نم مهريغو دوهلا فو برعلا ىكرشم

 له : اولاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هولأس نا كلذكو . بيرق ىتاف : باوجلا نوكي نأ حص ؟انبر

 ؛ همالك عمسي ملكتملا نم بيرقلا ناف . بيرق ىناف : هباوج ىف لوقي نأ حص ؟ انءاعد انير عمسي

 هولأسناو « بيرقىناف : هلوقب بيحي نأ حص ؟ هئافخاب وأ توصلا عفرب هوعدن فيك هولأس ناو

 لبقي ليفانبت مث انينذأ اذإ انا هولأسن او : اضيأ باوجلا اذه ملص ؟ ءاعدلاب انبولطم انيطعي له هنا

 « هو رخف -١؛ د

 ,. هذيغأ ىلإ رعتفم ناكل ناكم -ى ناك واذ 6 .ةريعا» قبلا اجو“ ةضوللا اتاي ىلا



 ٠١ ةيآلا«بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس اذإو» ىلاعت هلوق 00

 ةيآلا هذه تلزنف ؟ انءاعد كبر عمسي فيك دمي :اولاق ةئيدملا لهأ دوبي نأ وهو ؛ سابع .

 هذه هللا لزنأف ؟انبر نأ : اولاقف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا بادصأ لأس : نسحلا لاق : اهعباسو

 دعب لك الا مرح ىضتقإ (مل (ملبق نم نيذلا لع بتك 5 ) .هلوق نأ انركذام : اهنماثو.. ةيآلا

 ؟اننب وت لبقي له ىلاعت هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا | ولأسو اوباتو اومدن مث اولكأ مهنا مث « موتلا

 ةيآلا هذه هللا لزنأف

 نعمالسلا هيلع ىنلا اولأس مهنأ ىلع لدي (بيرق ىناف ىنع ىدابع كلأس اذاو) هلوق نأ لعاو

 ا | لاثذأ 2 وأ ؛ هتافص نع وأ : لاعت هللا تاذ نع الاس ناكهثأ اما لاوتسلا كلدف :لاعت هللا

 بسح دعيلاو ثرقلا نع لسيف. « هينشتلا نوحي نمي :لئاشلا نوكي'نأ وهف "تالا نع: لاؤسلا

 انءاعد عمسي له ىلاعت هنأ نع لأس لئاسلا نوكي نأ وهف تافصلا نع لاؤسلا امأو « تاذلا

 اةتارسكا لاي د] نارا نم دوصقملا نوكي وأ ء اعيمس ىلاعت. هوك لع اعقاو.لاسلا وكيف

 هوعدن نأبالإ نذأام وأ « ءامسأللا عيمجي هوعدن نأ ىف نذأ لهو « ءاعدلا ىف نذأ لهو « ءاعدلا ىف

 مك« نيعم هجو ىلع هوعدن ناياللا فلام ىلا تان تكا وعدن نإ انل نذل 000 ءامجسأب

 لئاسلا نوكي نأ وهف لاعفالا نع لاؤسلا امأو (اهب تفاخت الو كتالصب ربجت الو) ىلاعت لاق

 هناحبس هلوقف هنع هلأسنام لعفي لهو « انبولطم ىلإ انبيحي لبف انءاعد عمس اذإ هنأ ىلاعت هلل 1

 ىلوأ تاذلا: نع لاؤسلا ىلع هلمح نأ الإ ٠ هوجولا.هذه لك لمتحي (ىنع ىدابع كلأس اذإو)

 نعالو هتافص نعال هتاذ نع عقو لاؤسلا نأ ىلع لدي (ىنع) هلوق رهاظ نأ لوألا : نييح را

 كلذ نم دارملا نأ لع.باوجلا لد « الصفم باّوجلاَو اببم ناكىتم لاوسلا نأ : ىناثلاو . هلعف

 برقلا نع ناك لاؤسلا نأ انيلع (بيرق ىتناف) باوجلا ىف لاق املف « نيعملا كلذ وه ميما

 تاذلا بسحب دعبلاو

 لهو « مثءاعد بيحب له ىلاعت هنأ وهو « لعفلا ىلع ناكلاؤسلا لب : لوقي نأ اضيأ لئاقلو

 وه اذبف (ناعد اذإ عادلا ةوعد ببجأ) لاق (بيرق ىتاف) لاق امل هنأ ليلدب . مدوصقم لصحب
 ماقملا اذه حرش

 لئاسم هيفف ( بيرق ىافرإ ىلاعت هلوق امأ

 برقلا هنم دارملا لب « ناكملاو ةبجلاب برقلا اذه نم دارها سيل هنأ لعا (ىلوألا ةلأسملا)

 نيبولطم نايب ىلإ انبه جاتحيف ؛ ظفحلاو معلا

 هوجو هيلع لديو : ناكملا بسحب ابرق سيل برقلا اذه نأ ناب ىف (لوآلا بواطملا)



 00 نودشري مبلعلو اونمؤيلوىل وج 0 00 0

 (نودشرب ميلعل ىل اونمؤيلو ىل

 : ةيآلا 3

 دعب لاق اذا ىلاعت هنأ : لواألا 5 هوجوابلتق امب ةبالادذه لاصتا ةيفيك ىف «ىلوألا ةلأسملا)

 رييكتلابدبعلار مأف (نوركشت كلعلو ى ادهامرىلع هللا اوربكتلو) هماكحأ نايبوموصلا ضرفباجبا

 هركشو ةركذ ىلبع علطم. دبعلا نم بيرق هتمحرو هفطاب هناحبس هنأ نب ركشلا]و لك لا وه ىلا

 ءاعدلا ىف هبغر مث الوأ رييكتلاب رمأ هلأ: قاتلا: هءاجر بيحالاو' ةءاعد تس را عمسيف

 ماللسلا هيلع ليلخلا نأ ىرت الأ , ليما ءانثلاب انوبسم نوكي نأو دبالل ءاغدلا نأ لع اهيبنت انا" >>

 عمطأ ىذلاو) هلوق ىلإ (نيدهب وهف ىنقلخ ىذلا) الوأ لاسقف ؛ ءانثلا هيلع مدق ءاعدلا دارأ امل

 بر) لاقف ءاعدلا ف هدعب عرش مث ىلاعت هللا ىلع هنم ءانث اذهلكو (نيدلا موي ىتئيطخ ىل رفغي نأ

 : ثلاثلا .ايناث ءاعدلا ف بغر مث . الوأر يبكتلاب مأانبه اذكف (نيحلاصلاب ىنقحلأو اكحىل به

 اومان اذا ممنأ ىلعكلذ ناكو ؛ مهلبق نم نيذلا ىلع ضرف اك مايصلا مهيلع ضرف امل ىلاعت هللا نأ

 مث « فيلكتلا كلذ ىف هللا اوصع ىتح مهضعب ىلع كلذ قشف « مئاصلا ىلع مرحي ام مهيلع مرح

 لوبقب مل ًاربخم ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؛ مهتبوت نع سو هيلع هللا ىلص ىنللا اولأسو اومدن

 مهعرضتو مهئاعد ببسب ديدشتاا كلذ خسنو . مهتبوت
 هنأ بعك نع ىور ام : اهدحأ : اهوجو ةيآلا هذه لوزن ببس ىف اوركذ (ةيناثلا ةلأسملا))

 ىسوماي : لاقف ؟ كيدانأف ديعب مأ « كيجانأف تنأ بيرقأ بر اي : مالسلا هيلع ىسوم لاق : لاق

 . طئاغو ةيانج نم اًهئلع كركذت نأ كلحب ةلاح لع نوكت اناف براي : لاق« ىنركذ نم سلس ||

 هركذف هدابع ىلاعت هللا بغر ةفصلا هذه ىلع مالا ناكابلف . لاح لك ىلع ىنركذا ىسوماي : لاق

 ىنلا لإ ءاجاينازعأ نأ : اهناثو : ةنآلا هذه ىلاعت هّللأ لزنأف 2 لاو>الا 6 َّق هيلآ عوجرلا قو

 :اهتلاثو. ةيآلاهذه ىلاعت هللا لزن أف ؟ هيداننف ديعب مأ« هيجاننف انبر بيرقأ : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 مالسلا هيلع لاف: ءاعدلاو ليلبتلاو ريبكسلاب مهتاوصأ هياحصأ عفر دقو ةوزغ ىفناك م السلا هيلعهنأ

 هزيغاو أ هدي نع ىوز اه: اسنارو ! ا فاجن نوكد [ |[ دل مصأ نرعدت ال كنا»

 ءاطغ لاق :.ابسماخو .. ةيآلا هذه لرنأف ؟ هللا ىناي انبر وعدن فق : اولاق ةباحصلا نأ هس نأ

 نبا هركذ ام : اهسداسو ٠ ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ؟ هللا وعدت ةعاس ىأ ىف هولأس مهنا: مريغو
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 اذه ى 0 ١ رفاقلا ةهدم : اهلاثو . تقولا كلذ نم ريكشلا نوكي نأ بجوف

 جورخأ ىلإ : امهدحأ : نارخآ نالوق هيف ليقو « ةالصلاب مامالا مرح نأ ىلإ دتمم ريبكتلا

 70 ىلإ غلب اذإ : ةفينح وبأ ولاقو ءلوأالا وه حيحصلاو ؛ مامالا فارصنا ىلإ : ىناثلاو . مامالا

 ١ ؟ريرككا) كل تا رضا ىدأ

 ض ىلعقفوام ىلع ًاركش هلل ميظعتلا هنم دارملا نأ (هللا اوربكتلو) هلوق ريسفت ىف (ىناثلا لوقلاإ)

 ظ لمعلاو داقتعالاو لوقلاب نوكي امنإ ريبكتلا اذه مام نأ ملعاو . ةعاطلا هذه

 ةيحاصو دن نم هب قيليال امع هبزنتو « ىسحلا هئامسأو « لعلا هتافصب رارقالاف : لوقلا امأ

 ظ باقلاب داقتعالا ةص دعب الإ ميصيال كلذ لكو . قاخلاب هبشو داوو
 © درقأ لالا لوقلا نأ ملعاو جحلاو « مايصلاو ةالصلا نم تاعاطلاب دبعتلاف : لمعلا ا

 صيصختف تاعاطلا لك عمو ؛ تاقوألا عيمج ىف بجاو ريسفتلا اذهب ىلاعت هللا ريبكت نآل كلذو

 ىف بجاولا ريبكتلا لع ةدئاز ةيصوصخ هل ريبكتلا اذه نوكي نأ بجوب ريبكتلا اذهب ةعاطلا هذه

 تاقو“الا لك

 فيرعتلاو ةلدأالاب ايندلا ىف ميظعلا ماعنالا نمضتي هناف (ىادهام ىلعل ىلاعت هلوق امأ

 اطلا قلخ انباحصأ دنعو . ةمصعلاو قيفوتلاو

 ىجرتلاو , ىجرتلل«لعل» ةيلكنأ : امهدحأ :ناثحب هيفف (نوركشت لعل و ىلاعت هلوق امأو

 امهريرقت رم دق ناثع ناذهو « ركشلا ةقيقح نع ثحبلا : ىتاثلاو . هللا ق- ىف زوحبال

 ىلاعت هللا نا :لوقتنف عضوملا اذه ىفظفللا اذه ركذ فدانا وهو « ثلاث ثحب انبه قب

 ناك .ارمناركلو متلو هتزعو هئايربكو هللا لالج دبعلا ملعي نأ ؛ الإ متيال وهو ا كل

 عم هناحبس هنأ ملعي مث « نيرك اذلا ركذو « نيفصاولا فاصوأو « ءالقعلا لوقع هيلا لصت نأ نم

 ةميظعلا ةيادحلا 0 هصخ نيكسملا اذه نع الضف , تاقولخملا عيمج نع هئانغتساو هتزعو هلالج

 هتقاطوهتردقرادقمب هيلع ءانثلا لعةبظاوملاو ؛هركشب لاغتشالا ىلإدبعلل ًايعاد كلذ ريصي نأو دبإل

 (نوركشت ملعاو) لاق اذهلف

 اوبيجتسيلف ناعد اذإ عادلا ةوعد كح )كيلا 2 اق ىح ىداع كلاش اذإو ١ لجو رع هلوق



 1 ٠66 ةيآلا «ك ادهام ىلع هللا اوربكستل و» ىلاعت هلوق

 وهو . ركذام ةلمجلعف . نوركشت مكلعلو 4 ادهامىلع هللا اوربكتلو ةدعلا اولمكتلو : ريدقتلا نأ

 ركذ امل ىلاعت هلال كلذو ؛ رطفلا هحابإ ىف ةصخرلا و « ءاضقلا ضنك ميلعتو «ةدعلا موصب رمآلا

 ةدعلا ةاعارمب رمأالل ةلع (ةدعلا اولكتلو) هلوقف : ةثالث ًاظافلأ اههيَمع ركذ ةثالثلا رومأللا هذه

 ريظنو « ليهستلاو صخرتلا ةلع (نوركشت مكلعلو) ءاضقلا ةيفيك نم متدلعام ةلع (او ريكتلو)

 تاومسلا توكلم ميهاربإ ىرن كلذك و) ىلاعت هلوق هيلع هلبقام هبنملا لعفلا فذح نم انرك ذام

 هانيرأ ىأ (نينقوملا نم نوكياو ضرألاو

 ميلا ىلع فيلكتلا نم مدقت ىذلا نأ هب دارملا نأ وهو « جاجزلا هلاقام (ىناثاا هجولا
 . ةدعلا لاك | هيلع لبسي ةقاطلا عم هن ال ةدعلا لاك ١ ره امنا رفاسملاو ضيرملل ةصخرلاو « حي

 فلك هنأ لاحت نيف أ دع اوكي الف ءاسقلاب ةذعلا لاك 1 لبس فشلا و نضال ف 0 عمو

 ىف نأ نيهجولا نيب قرفلاو « ًاريسي البس نوكي لب « ًاريسع ةدعلل هلاك نوكيال هجو ىلع لكلا
 هلبق ىناثلا ىفو (ةدعلا اولمكلو) هلوق دعب عقو ًارامضا نوال

 : لاق امل هنأال . ربشلا اولئكتلو : لقي ملو (ةدعلا اولمكتلو) لاق امنا (ةثلاثلا ةلأسملا )9

 نأ بحب كلذلو ٠ ًاعيمج اههركذ مدقتل ءاضقلا مايأو ربشلا مايأ ةدع هتحت لخد ؛ ةدعلا اولمكتلو

 طف ءادالا مكح ىلع كلذلدل رمشلا اولمكتلو : ىلاعتلاقولو « ىضقملا ددعل الثم ءاضقلا ددع نوكي

 . ءاضقلا مكح لخدي ملو

 رطفلا لل زيكا "هنف دانا نأ ؟ لوألا : نايج وهف ( م ادها٠ ىلع هللا اوربكتلوإإ هلوق امأ

 راهظإب حأو :"ىعفاشلالاقو ؛ اورنك نأ لاوش لاله اوأر اذإ نيملسملا لع قح : سابع نبا لآ

 هركي : ةفينح وبأ لاقو ؛ دمتو فسوب وبأو قاحسإو دمحأو كلام لاق هبو « نيديعلا ىف ريبكتلا

 مكادهام ىلع هللا | وربكتل وةدعلا اولمكتلو) ىلاءتهلوقب هللا همحر ىعفاشلا جتحاو . رطفلا ةادغ كلذ

 « ةعاطلا هذه ىلإ عاده ام ىلع هئاضقنا دنع هللا اوريك2ل ناضمر ربش ةدع اولمكتلو هانعم : لاقو

 ىف لاقف ؟ ريبكشلا فدك وأ نيديعلا ىأ نأ ىف هلوق فلتخا : اهادحا:لئاسمثالث اذهىبع عرفتي مث

 صنلا دورول دكوأ رطفلا ةليل : ديدجلا ىف لاقو . اهيلع فاسلا عامجال دك وأ رحنلا ةليا : مدقلا

 ةلسل ىف نيكل : كلام لاقو 6 رطفلا ةليل نم سمعا ناورغادعب رييكشلا كقوبنأ 0

 ةجح ىلصملا ىلإ ادغ اذإ : قاحسإ لاقو ؛ دمحأ نع اذه ىورو « هموي ىف ربكي هتكلو رطفاا

 نوكي نأ بجوي اذ رمآلا نأ ىلع لدي (؟ادهام ىلع هللا اوربكستلو) ىلاعت هلوق نأ ىعفاشلا

 ؛ةيادبلا هذه لصحت متمشلا اك واحلا نح نكت . ةيادملا هذه ل وصحن ا عق و ريبكنلا



 ةبالا «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري» ىلاعت هلوق ٠

 ليبس نع موصلابجوأ ىلاعت هللا نال كلذك انهه سأالاو . هيف هلبقاه لوخد طرشب انهه هركذ

 ضيرملا ىلع هبجوأ ام ليلقلا كلذ مث . ةنسلا نم ةليلق ةدم ىف الإ هبجوأ ام هناف ء رسيلاو ةلوهسلا

 . ةلوهسلاو رسيلا ىنعملا ةيباعر كلذ لكو رفاسملا لع الو

 7 لكامل, اديه

 هبلهسي هنألل راسيلا ةعسلاو ىنغلل لاقي هنمو « ةلوهسلا هانعم ةغللا ىف رسيلا (ىلوآلا ةلأسملا))

 ىههلا اهتنواعمب :رمآلا لهستي هنا ليقو « رسيلاب لاعفلا ىلت ليق ىرسيلا ديلاو  رومألا

 اولاق . عقاو ريغ قاطي الام فيلكت نأ ىف ةيآلا هذهب اوجتحا ةلزتعملا (ةيناثلا ةلأسملا)

 هيلع نوردقي ال ام ميفلكسي كيكفر أ دق ام: نوه رست ام مهب ديرب هنأ نيب انمل للاعت هنآلل

 . نكانقالا نم

 ىذلا درفملا ظفالا نأ هقفلا لوصأ ىف تبث امل مومعلا ناديفي ال رسعلاو رسيلا نأ هباوجو

 قباساا دومعملا ىلإف رصني دق هنكلكلذ ا:لسولف ًاضيأو : مومعلا ديفيالماللاوفلألا هيلع لخد

 عضوملا اذه ىف قباسلا دوهعملا ىلإ هفرصنق

 كلذو.هللا هديربال ام دبعلا نم عقيدق هنأ تايثاىف ةيآلا هذبماوكسمت ةلزتعملا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللا هديريال ام لعف دق نوكي نأ بحي ناكل ؛ هدهجأ ىتح موصلا ىلع هسفن لمح ول ضيرملا نآل

 رسعلا ديرب ال ناك ذإ « هنم

 رسعلاهنم ديريدق ناكن إو ءرسع هيف امب هرمأ, نأ ديربال ىلاعت هنأ ىلع ظفللا لمتح : باوجلا

 ةدارالا نودب تبي دق رمأللا اندنع نآل كلذو

 اورفكي نأ مهب دارأ ولف « هدابعل هناحبس هتمحر ىلع ةلاد ةيآلا هذه : اولاق «ةعبارلا ةلأسملا))

 ديريالو رسيلا ,كب هللا ديري) لوقي نأ هب ًاقئال نكي مل رفكلا كلذ مهيف قاخو ؛ رانلا ىلإ اوريصيف

 (رسلا ركب

 ملعلاب نضر ك]  لناوجلاو

 : لئاسم هيفف (ةدعاا اولمكتلو إل ىلاعت هلوق امأ

 فيفختلاب نوقابلاو« يملا ديدشتب (ةدعلا اولمكستلو) مداع نع ركب وبأ أرق (لوآلا ةلأسملا)

 1 اكو تلقا ]نافل امهو

 ؟ قاع اذام ىلع (ةدعلا اولمكتلو) لوقي نأ لئاقل (ةيناثلا ةلأملا)

 وهو ءارذلا هلاق ام : امهدحأ : نامجو هيف مث « ف وذ للعملا لعفلا نأ ىلع اوعمجأ : انباوج



 00 لطيبال ا 5 ير 0 2 0 اس ةنوكب علا عم انلوق كك 0

 لطبيب كلام دنعو م

 اولكو) ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو : قداصلا رجفلا عولط لوأ نم انلوق 4 عبارلا ديقلاإ

 ءايتال ثم تحبو .ةباكو_ (رجسفلا نم ىذا ةعيعلا ني اسئل طا كل نيب س١ ف
 دعب برشلاو لكلا حيبي ناكو . سمششلا تعلط اذإ هتقو لوأ :لوقي شالا ناكوةياغلا

 اذكف « سمشلا بورغ تقو نم مويلا ءاهتنا نأب جتحب و « سمشلا عولط لبقو ؛ رجفلا عولط 0

 شالا! نع ىو  ءانزكذ يذلا نصنلاب لطاب اذنه ؟ ابعولط دع نم نوكي تآيسي هذاقك | |١
 اذإف يكف ؛ كتييف تنأو ىلق لع ليقثل كنا : شمعأللا هل لاف « هدوعي ةفينح وبأ هيلع لخد هنأ

 ف فقام ىلا ع مهل لبق هدنع نم جرخ الف ةفينح يا الا

 , هلمعوصالف سمشلا عولاطلبق ىناثلا نويلادق زك نلك اب عة مم ف ىلص امو ماصام لجر

 هل ةالص الف لازنالا نم لستغي ال ناكو

 نم ليللا لبقأ اذإ» مالسلا هيلع هلوق هليلدو ٠ سمششلا بورغ ىلإ انلوق «سماخلا ديقلا)

 ءوض بورغ دنعراطفالا تقو لوقي نم سانلانمو « م اصلا رطفأ دف انهه نم راهنلا ردأو انهه

 راهنلا نم لوألا فرطلا لع فرطلا اذه ساق . سميشلا

 نالةينلا ىلإ ناضمر موصل ةجاحال : لوقي نم سانلا نمو « ةينلا عم انلوق (سداسلا ديقلاإ)

 ؛ ةدهعلا نع جرخيف دجو دقو « كاسمالا وه موصلاو (همصيلف) هلوق ىف موصلاب ىمأ ىلاعت هللا

 «موصلا لامع“الا لضفأ» مالسلا هيلع هلوق ليلدب لمع موصلا نأال ةينلا نم دبال : لوقن انكل

 «تاينلاب لامعالا امتا» مالسلا هيلع هلوقل ةينلا نم هيف دبال لمعلاو

 نأ نيب ريخم حيحصلا مبقملا نأ ىلع لدت ةمدقتللا ةيآلا نأب نولئاقلا (ةسداسلا ةلأسملا)

 مصئالاو ىنابفص الس وبأو اهل ةخسان ةيآلا هذه : اولاق  ةيدفلا عم: رطفي نأ نيبو موصي

 نأ ىلع لدي اذهف خسنلا اذهب لوقلا ةحص ريدقتب مث ةلأسملا هذه حرش مدقت دقو كلذ ناركتي

 رييختلا ىلع هياحيا نم لقثأ نيبعتلا ىلع موصلا باحيا فنأال . زئاج لقث الاب فخأالا خسن

 . ةيدفلا نيب و هنيب

 هذهريسفت مدقت دقف ( رخأ مايأنم ةدعف رفس ىلع وأ ّض مم مكتم ناك نفل ىلاعت .هلوق امأ

 نيو 0 مدقت دقو ؛ ةيآلا

 نسحب امنا مالكلا اذه نأ عاف (رسعلا مكب ديرب الو رسيلا مكب هللا ديرير)) ىلاعت هلوق امأ



 ةيآلا «همصيلف ربشلا ركتم دههش نف»ىلاعت هلوق 4/
 ناضمرلك موص همزا ناضمر نم أرج كردأ نم نأ ةيآلا هذهنم موهفملا نأ ل عانللددق انالل : لاق

 « ناضمر لك موص همزاي نأ بجوف ؛ ناضمر نم أزج دبش دققف رهشلا ءانثأ ىف قافأ اذإ نونجملاو

 .بجاو ءاضقلاف مدقتام مايص كف مل اذاف

 : نيثحب ىعدتسي (همصيلف رهشلا ؟كنم دهش نمف) ىلاعت هلوق نأ عا (ةسماخلا ةلأسملا)

 ةيؤرلا امأ . عامسلاب امإوةبقرلابامإ : لوقنف ؟لصحي اذامب ربشلا دوهش نأ «لوآلا ثحبلاإل

 ناك نآف « نوكي ال وأ ةيؤرلا كلتب ادرفنم نوكي نأ امام ناضمرلاله ناسنإ ىأر اذإ : لوقنف

 همزل ؛ هتداهش مامالا درو ةيؤرلاب درفت ناف . اهدرب ال وأ هتدابش مامالا دري نأ اماف اهب ادرفنم

 رمشلا دوهش لصح دقو ؛ هيلع موصلا بوجهول ايبس رهشلا دوهش لعج ىلاعت هللا نال . موصي نأ
 درفني مل وأ هتداهش مامالا لبقو ةيؤرلاب درفنا نإ امأو « موصلا هيلع بحب نأ بجوف ؛ هقح ىف

 هب كحلالحلا ةيؤر ىلع نالدع دبش اذإ لوقنف عامسلا امأو « موصلا بوجو ىف مالكالف ةيؤرلاب
 ىلع دهش اذإو ؛هب ركحيال لاوش لاله ةيؤر ىلع دحاو لدع دبش اذإو ٠ ًاعيمج رطفلاو موصلاف

 لوخدلاناضمر لاله نأ لاوشلاله نيبو هنيب قرفلاو ؛ موصلارمأل ًاطايتحاهب كح ناضمر لاله
 جورخلاف امأ « لبقي ةدابعلا بابثِإ ىف دحاولا لوقو « ةدابعلانم جورخلا لازوش لالهو ؛ ةدابعلا ف

 دحاولال وق انلبقامإ انآل ؛ ةقيقحلا ف امني قرفال هنأل عو . نينثالال وق ىلعالإ لبقيال ةدابعلا نم

 اوت لاله نك اولا 'ناوق الإ يكل كلدكتت : اطانخا )ور طن كل "ومو كل ناضمر لاله

 ' < طاق اطنخ لبو اوتو كل

 اعاضهنزكي معلاعم تارطفملانع كاسمالاوه موصلا نإ : لوقنف (موصلاىف ىناثلا ثحبلاإ)

 دويق دحلاىفو ؛ ةينلا عم سمشلا بورغ نيح ىلإ قداصلار جفلا عولط لوأنم

 ١ هقلح ىلإ ةبابذ تراطول : امهدحأ : نيئيش نع زارتحا وهو كاسمالا «لوآلا ديقلا ,

 ةبآىف لوقي ىلاعت هللاو ؛ قاش هنعزارتحالا نآل «هموص لطال ء هنظب ىلإ قيرظلا رابغ لصووأ

 ًاهرك هقلحفف بارشلاوأ ماعطلا بصول : ىناثلاو (رسعلا مكب ديرياال و رسيلا ركب هللا ديري) موصلا :

 كلذ ىفانيالهارك الاو  عانتمالاو كاسمالا وه ربتعملا نل ؛همود لطببال . مونا لاحوأ .

 ؛ عامجاو ؛ جراخ جورخو ؛ لخاد لوخد :ةثالث ىهو تارطفملا نع انلوق 4« ىاثلا ديقلاإل

 نطبلاوأ غامدلا اما . نطابلا لا حوتفم ذفنم نم نطابلاى لا رهاظلازم لصو نيعلك لوخدلا دحو

 ةنقحلاب رطفلا لصحيف نطبلا امأو ؛ طوعسلاب رطفلا لصحيف غامدلا امأ . ةناثلاو ءاعماألا نم هيف امو

  موصلا لطبي جاليالاف عاملا امأو  موصلا نالطبي ءانمتسالاو رايتخالاب ءقلاف جورخلا امأو



 ا يخل خ0

 هال ةبآلا «همصيلف ررشلا ركتم دوش نمف» ىلاعت هلوق
 « ىلوأق اثلا لوقلا ناكمف صيصختلا مازتلا درجمب ىثهتب ىناثلا لوقلاو« صيصخلا و رامضالامازتلا
 لوألا ىلا اوهذ فاشكلابحاصو ىد-اولاكنيققحلا رثك أ نأ عم هيف ىدنعام اذه

 رهش وهو قباسلا دوهعملل (ربشلا ركتم دهش نمف) هلوق ىف ماللاو فلآلا 4ةثلاثلا ةلأسملا )ب

 اوتأي مل ذاف ىأ (ءادشلاب اوتأي مل ذاف ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول) ىلاعت هلوق هريظنو . ناضمر

 ةعيراأللا ءادبشلاب

 (همصيلف رهشلا ركتم دبش نمف) ىلاعت هلوق نأوهو الاكشإ ةبآلا ىف نأ عا (ةعبارلا ةلأسملا

 طرشلادجويملامو ؛موصلاب ماللاوه ءازجلاو :رهشلادوهشوه طرشلاف ءازجو طرشنم ةبكس ةلمج

 لصح ام !]رمشلا دوهششف ؛ هرخآىلإ هلوأ نم صوص نامزلل مسار بشلاو ءازجلا هيلع بتر تي الهماتب

 :نيشلا نم ريخآألا مزملا دوهش دسع نأ ىضتقي ةنآلا هذه رهاظو:, ريشلا نم رجلا ملا

 . عنتمم وهو ىضقنملا نامزلا ىف لعفلا عاقيإ ىلإ ىضفي هنال لاح اذهو ربشلا لك موص هيلع بحب
 ؛ ليوأتلا ىلإ اهفرص نم دبال هنأو . اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه ءارجإ نكمبال هنأ الع ليلدلا اذهلف

 دييش نم : هريدقت ريصيف ءإظربشلا بناجى ربشلا ءارججأ نم.ءرج لع ربشلا ظفل لمح نأ هقيرط

 ءازجأ نم أزج دبش دقف ناضمر لاله دوشنم : اذه ىلعف ء ربشلا لك مصيلف رهشلا ءازجأ نم ان

 ليوأتلا اذه لعو .: ربشلا لك موصبرمألا وهو : ءازجلا هيلع بترتيف طرشلا قّقحت دقو هبش]

 . روهشم زاجم وهو ءزجلا ىلع لكلا ظفل لمح الإ هيف سيلو ؛ ةيآلا ىنعم ميقتسإ

 دقو «هعيمجمكيلف ربشاا لال مكنم دبش نف . ةيآلا هذهنم دارملا نأ لع نع لوقنملا نأ لعاو

 : ناعرف لصألا اذه ىلع عرفتي مث ؛لوقلا اذهالإ ةتبلا حصيال هنأ ليلدلا نم انركذ امب تفرع

 له ربشلا, رخآ دبش اذإهنأ :؛ىلاثلاو :نربشلا لك مود همزاي له ربشلا لوأ ديش اذإ هنأ اه |

 . رهشلا لك موص همزاي

 نأ ءرفاسم“ ميقموهو رهشلا هيلع ل خد نم نأ هنع هّللاىضر ىلع نع لقت هنأ وهف : لوألا امأ

 لك موص هيلع بجو رهشلا لوأ دهش نم نأ ىلع لدت ةيآلا نأ انيب انآل . لكلا موصي نأ بجاولا

 : هانعم ناكنإو (همصيلف رهشلا ؟كنم دهش نف) ىلاعت هلوق نإ : نولوةيف نيدهتجلا رئاسامأو . رهشلا

 نف) كلذدعب هلوقو « رفاسملاو رضاحلا هيف لخدي ماع هنأ الإ , هلكهمصيلف رمشلا لوأ دبش نم نأ

 رفاسنإو هنأ تبثف , ماعلا لعمدقمص اخلاو ؛صاخ (رخأ مايأ نم ةدعفرفس لع وأاضي رمكنمناك

 . راطفالا هل لحب هناف ربشلا دوهش دعب

 :ةيضفام ءاضق همراد ىبيشلا ءاتأرق اظل ذا نأ معز ةسفينح ايأنأ يهم نضال

 ع ا  رخف +١ و»



 ةيآلا «همصناف ربشلا مكلمب دهش نث» ىلاعن هلوق هب

 دقلو) لاقو (نودتهت مكلعل ناقرفلاو باتكلا ىسوم انيتآ ذإو) لاقو (ناقرفلا لزتأو سانلل ىده

 ىده هنوك عم نآرقلا نأ سدقتو ىلاعت نيبف(نيقتملل ًاركذو ءايضو ناقرفلا نورهو ىموم انينآ
 ىلع لوألا لمحبي نأ : ثلاثلا , ناقرفو ىده ىه ىتلا ةءدقتملا بتكلا نم ىده اضيأ هيفف هسفنف

 : لعأ هللاو راركتلا لوزي ذئنيخ « نيدلا عورف ىلع ىناثلا يدهلاو ؛ نيدلا لوصأ

 : لئاسم هيفف (همصيلف ربشلا مكنم دهش نه إل ىلاعت هلوق امأو

 : الاق اممنأ ىقزاملاو شفخأالا نع طيسبلا ىف هللا همحر ىدحاولا لقن (ىلوأالا ةلأسملا)

 ءازجلل وأ فطعلل لخدت دق ءافلا نال كلذو :الاق . ةدئاز (همصيلفربشلا مكنم دهشنف) هلوقفف ءافلا

 توملا نإ لق) ىلاعت هلوق ءافلا ةدابز سو ؛ هجو انهه ءازجلاو فطعلل سيلو « ةدئاز نوكتوأ

 (بيغلا ملاع ىلإ نودرت مث مكيقالم هناف هنم نورفت ىذلا

 1مل, اضع ناضمار ناوك نيب انمل ىلاعت ةناق ءءارجلل انههنءافلا َلاَقِب نأ نكمي  :'"َلوقأَو

 هذبم هصاصتخا بساني ةليضفلا كلتب هصاصتخا نأ نيبف « اف روبشلا رئاس هكراشيال ىتلا ةميظعلا

 اذه صاصتخا لعامل : لبق هن اكهجو انهه ةليضفلا كلت ناب مدقتل ناكامل كلذالولو « ةدابعلا

 ةدئاز ريغ هيف ءافلا (مكيقالم هناف) ىلاعتهلوقامأ : ةدابعلا هذه هوصخاضيأتنأف « ةليضفلا هذهب رهشلا

 برقي نأ مم از توملا نم اورف امل : ليق هناك ءدضلاب دضلا ةلباقم باب نم اذه لب اضيأو
 . ردقلا نع رذحلا ىنغيال هنأ اوملعيل مهنم توملا

 لوعفم نأ : امهدحأ:نالوق انهه مث ء روضحلا دوهشلاو ء رضح ىأ (دبش) (ةيناثلا ةلأسملا)

 (ربشلا) هلوقو ٠ ًاوفاسم نكحب مل ىنعمب هتبب وأ دلبلا مكتم دبش نمف : ىنعملا نآل فوذحم دبش
 (همصيلف) هلوق ىف ءاحلا كلذك و ء فرظلا ىلع هباصتتا

 همصيلف هتفرعمو هلقعب ربشلادهاشنم : ريدقتلاو (ربشلا) وه (دبش) لوعفم (ىاثلالوقااو)

 ةفلاخمب الإ متيال نيلوقلا الكنأ ملعاو ؛ نالف نامز تكردأو ؛ نالفرصع تدبش : لاقي اكوهو
 يق لا كسك راف ىاثلا لارلاب اهأ وااو ضأ زاهضاب متي امناف لوألا لوقلا امأ ؛ رهاظلا

 هنأ عم رفاسملاو ضيرملاو نونجماو ىصلا قح ىف لصاح ربشلا دوهش نآل كلذو « ةبآلا ىف

 صيصختلا نيب ضراعتلا عقو ىّتم هنأ هقفلا لوصأ ىف ابيبانأ الا ء موصلا مهنم دحاو لبع بحب مل

 نم اضيأ دال رابخألاب انمرتلاللوالا الإقلا لع انالف ًاضيأ و. :!كوأ ضيصختلانزانضالاو

 مييلع بحب ال هنأ عم ربشلا دبش مهنمدحاو لك ضيرملاو نونجملاو ىصلا نال صيصختلامازتلا
 عمالا ىشمتيال لوآلالوقلاف هيف ةروصلاهذه صيصخت ىلإ جاتحي الف لخدي ال رفاسملا لب. موصلا
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 نآلا ٠ 0 برطق لوق : 00 هيكل دبس ١

 . طق لس ةقانلا تأرقام : فعلا ل رة هيف نم هيقلي هن "اك ةءارقلا دنعو « هبتكي ءىراقلا .

 نآرقلا' ليوأتل اذه أرق ضيللا ضو كح رظام و لخق ذل تلقسأ امو نلوب تسر اف 33
 ان آرق ىمسف هيقلي و هيف نم ءىراقلا هظفلي

 (اندبع ىلع ان ام بير ىف متنك ناو) ىلاعت: هلق ريسفت ىف انركذردق 4( ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةعفد هيف لوزنلا نوكي امب صتخم لازنالاو ؛ يردتلا ليسا لع لورنلاب نضل تلا نا

 ةاروتلا كر كبدي نيب امل اقدصم قحلاب تادككلا كيلغ لزن) كاعت هللأ لاق اذهلو 2 ةدحاو

 نضر نيش) ات ةلوق + هزم اني دارها ناك امل, كوقض اذه شيل ان[ 0

 لازنالا ظفلب هرك ذ مرجال . ايندلا ءامسلا ىلا ظوفحلا حوللا نم هلازنا (نآرقلا هيف لزنأ ىذلا

 . لاوقألا رئاس ىلع حجار لوقلا اذه نزأ ىلع لدي اذهو « ليزنتلا نود

 :ناتلأس هيفذ (سانلل ىده هلوق امأ

 (نيقتملل ىده) ىلاعت هلوق ىف ىدحلا ريسفت انيب (لوألا ةلأسملا)

 فيكف ؛ سانلل ىده هلعجانههو ؛ نيقتيلل ىده ةيآلا كلت ىف نآرقلا لعج ىلاعت هنأ لاؤسلاو

 . كانه ةانركذات هباوجو؟عمجا هجو

 قملا ىلإ سانلل ةيادهوهو لزنأىأ ؛ لاحلا ىلع بصن (تانيبو سانلل ىده) 4ةيناثلا ةلأسملا)) .

 . لطابلاو قحلا نيب قرفيو قحلا ىلإ ىدبم ام تافوشكم تاحضاو تاباوهو

 ةلئوق ىعمام ::لاقيب نأ وهو لاكاش] هيفا («ناقرفلاو ىدسلا نم تانيبورل ىلاعت هلوق امأ

 (ىده) هلوق دعب (ىدهلا نم تانييو)

 نوح ةراث: نيمسق لع ىدطا م « تان هز ل ولك لاعت هنأ لوألا :ادوجر 02

 :ليق هن اكف ؛ لضفأ هنأ كشال لوالامسقلاو . كاذك نوكيال ةراتو ٠ الجاي نلت دما
 فاديو جلا ل بأب نماذهف 2 لطابلاو قحلا نيب قرافلاو 3 ىدهلا نم نيبااوه هنالل ىدهوه

 اذهو ؛ ىدهحلا نم نيب اذهو : ىده اذه : ليق هن اك يدقتلاو « هعاونأ فرشأ هنوكل « هيلع هعون

 عمو. هسفن ىف ىده نآرقلا : لاقي نأ : ىناثلا . تاغلاملا ةياغ اذه نأ كلشالو . ىدهلا نم تانيي

 ليجنالاو.ةاروتلا“:.ناقرفلاو ئده لاب دارملاو.« ناقرفلاو ىدملانم تانبي ًاضيأ وهف ؛ كلذك ةنوكا

 نبق نم لع اللا و تايوتا لت وسلل نبب امل اقدصم قحلاب باتكلا كلع لزن) ىلاعت هللا لاق



 1 و وا لا اا

 ةيآلا «نآرقلا ةيف لزنأ ىذلا كاضمر رهش» ىلاعت هلوق يك

 . نآرقلا هيف لزنأ : ةنيبعنب نايفس لاق (نآرقلا هيف لزنأ) هلوق ريسفت ىف (ىناثلا لوقلارل

 ىف لزنأ : لاقي نأ هلثمو :لاق « لضفلا نب نيسحلا رابتخا اذهو .نآرقلا هلضف ىف لزنأ هائعم

 اك .نآرقلا قلخلا ىلع هموص باجبا ىف لزنأ : ىرابنالانبالاق هلضف ىف نوديري : ةيآ اذك قيدصلا
 بمب رحت ىف ديرب اذك رخلا ىف لزنأو امماحيإ ىف ديرب اذكو اذك ةاكرلا ىف هللا لزنأ : لوقي

 ىورف « هقاقتشا ىف اوفاتخاو « هللا مالكنم نيتفدلا نيب امل مسا نآرقلا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 نآرقلانا : لوةيناكهنع هللا ىضر ىعفاشلا نأ حلا نب هللادبع نب دم نع طيسبلا ىف ىدحاولا
 لاق ؛؟ليجنالاو ةاروتلا لثم هللا باتكل مسا هنكلو تأرق نم ذخؤي ملو زومبمب سيلو مسا

 مسا هنأ ىعفاشلالوقو : ىدحاولا لاق (ثآرقلا تأرقاذإو)لوقي ا؟نآرقلا زمه الو ؛ةءارق زمهيو

 قتشم نأ لا لورا ايمداو: قدقمب ريعبمنأا ىلا هد هنأ هيشي هللا باتكل

 ناقاقتشاهيفمبلفنولوألا امأ ؛ هزم نم مهنمو هزمهمال نم مهنم لوقلا اذهب نيلئاقلا نأ ملعاو

 000011 اورق ١١ حالا ل |ااهدحأا ممن اذا فلاب ءىثلا "عناق نما دوتخأم لآل ؛” نهد

 فورحلاو تايآلاو روسلا رم هيفام نآل امإ انارق نارقلاىمسف ؛ زوممم ريغ نارق مسالاو

 نم هيفام نال وأ . ضعبب اهضعب نرتقم عنا رشااو مكحلا نم هيف ام نال وأ « ضعبب اهضعب نرتقي

 ىلعو ؛ةحاصفلا تاج ىلع هلاّشا ىنعأ ء ضعبب اهضعب نرتقم هللا دنع نم هنوك ىلع ةلادلا لئالدلا

 00 رسما ردق ان . ديكللا زاب رع رت كاملا نار ايسالا قعر ةبباردلا ايتالقمالا
 كلذو.نئارقلانم ىمس نآرقلا نأ نظأ : ءارفلالاق : امهناثو . زومبم ريغ نارق مسالاو . نرق نم

 افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو) ىلاعت لاق ام ىلع اضعب اهضءب قدصي تايرآلا نال

 تأرق :لاقي ةءارقا ردصم هنأ : اهدحأ : هوجو ميلف اوزمه نيذلا امأو « نئارق ىهف (اريثك

 داقمألا و نالإلا» رداصلا نم نا رقاا لكم وت: ارهكم اورق ءافاآرقو ةءاارقوأ لف: ةاؤرعأ انأف تآرقلا

 ؛ةلطاعلا لاف لذا لفل ومنأ ليقنأَو

 انآرقو احيبست ليللا عطقي هب دوجسلا ناونع طمشأب اوحض

 نا مث « لصالا وه اذه (ادومشم ناك رجفلا نآرق نا) ىلاعتو هناحبس هللا لاقو . ةءارق ىأ

 .باتك بوتكمللو ب ارش : بورشملا اولاق م ردصملاب ىمسي لوعفملا نال ءان ارق ىمسي ءورقملا

 : ةديبعوبأو جاجزلا لاق : اهيناث و .ىلاعت هللا مالكل امسا هولعج تح فرعلا ىف مسالا اذه رتشاو

 ؛ ورمع لاق . عمجا وهو ءرقلا نم ذوخام هنا

 انينج ارت ١ نوللا ناجه
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 لزنمل ءايندلا اللا ةلجرتشلا هلق لد كارما نأ كورلا: يسرا

 ؛هجولا اذهىلع ةحلصملا نمىلاعت هيلع امل هجولا اذهىلع لاحلا ترج امباو ءامو# ضرالا ىلا

 ىف ناكوأ « مهيلا كلذ لازنا ىف ةحلصم ايندلا ءامم ناكس مث نيذلا ةكئالملل نوكي نأ دعبي ال هناف

 هيف ناكوأ ؛ تابجلا برقأ نم ىحولا عقوت ىف مالسلا هيلع لوسرلل ةحاصم كلذ ىف نأ مولعملا

 نآرقلا لازنا ىف ةمكحلا امأ « هتيدأتو هلازناب رومأملا وه ناكهنأآل « مالسلا هيلع ليربجل ةحلصم
 اوزرفكن يذلا لاقو) ىلاعت 'هلوق ريسفت .ق ناقرفلا ةروسف اهانحرش دقق ءاقرفم اجنم لوسرلا لع

 (كداؤف هب تبثنل كلذك ةدحاو ةلج نأ رقلا هيلع لزن الول

 ا نيع قل ندقلا هليل هلازنا يلجأ هنأ هن دازرملا تأ: لا وبلا ذه نع حال كلا

 فرشأ اهنوكل اب خرؤي ىتلا ىه لودلاو للملا ىدابم نآل كلذو ؛ قاحسإ نب دمم لوق وهو

 ةمولعم ةطوبضم تاقوأ اضيأ مالو ؛ تاقوالا

 ىلع دب ال هناف جاتحي انههو 'زاجنأ نم ءىث لمحت ىلإ هيف جاتحي ال لوالا باوجلا نأ ملعاو

 هماسقأو هئازجأ ضعب ىلع نآرقلا لمح سم باوجلا اذه

 ىف هانلزنأ انإ) ىلاعت هلوق نيبو ؛ لوقلا اذه ىلع ةيآلا هذه نيب عما فيك (ىناثلا لاؤساا))

 (ةكرابم ةليل ىف هانلزنأ انا) هلوق نيبو (ردقلا ةليل

 ردقلاةليل'تأ (ىدقلا,ةليل ف اءانلزتأ انا ةلوقيزو ةيآلا هدب: لدتا رع ن] نأ فور :ةضالا

 ردقلا ةليل ىف هلازنإ ناكناضمر ىف تناكاذإ ردقلا ةليل نال كلذو «ناضمر ىف نوكت نأكل

 :لوقيف هنم موي ىأىف : هل لاقيف . رمشلا اذهفف انالف تيل : لوةين اذهو « ناضمرف هل الازنا

 انبه اذدكف لواألا مالكلل اريسفت كلذ نوكيف . اذك موي

 نآرقلا لك لزنأ ىلاعت هللا نا : لاقي نأ لمتحي لوقلا اذه ىلع نآرقلا نأ ( ثلاثا لاؤسااإ)

 را ا سو هيلع هللا ىلص دم ىلإ هل زنأ مث , ردقلا ةليل ىف ايندلا ءامساا ىلإ ظوفحملا حوللا نم

 ناررقلا .انانلا لل حوللا نم لزأ هن ناكشاحس هنا + لامرتنأ اضيل لك و 0

 ةجاحلار دق ىلع لوسرلا ىلع هلزني مث «ةنساا كلت ىفهيلا نوجاتح< هتمأو مالسلا هيلع ادم نأ ملعيام

 باودلا ىلا برقأ امهم أف مادام ًادبأ كلذك مث

 نأ لمتحي (نآرةلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر ربش) هلوق نال كلذو ؛ لمتحم امهالك: باوجلا

 او لك ناكاذإو « عونلا هنم دارها نوكي نأو« نيغم ناضِمر وهو «"صخشلا هنم دارأا نر.

 فقوتلا بجو اذ د أهم



 ىف ًاصن نآرقلا ظفل نوكيل ًافصو (ىذلا) نوكي نأ هبشالاو : ىلع وبأ لاق « رادلا ىف ىذلا ديز

 , ظفللا اذهب هموص ىلع اصوصنم ناضمر ربش نكي مل ًاربخ هتلعج نإ كنال ؛ رهشلا موصب رمألا

 ىنكي نأ مظنلا قحناك٠ ًافصو (ىذلا) تلعج اذإ اضيأو , هيف نآرقلا لازناب هنع ًاربخ نوكي امنإو
 اهيفف بضنلا ةءارق امأو همصيلف هدهش نم كراملا ناضمر ربش : كلوقك « ربظب:نأ ال ربشلا نع

 ٠ تادودعم مايأ نم لادبالا لع : اهنناثو. . سر اضمر ربش اوموص : ريدقتلا : اهدحأ : هوجو

 ١ ]9 نب ةيلعضرتعاو فامشكلا بحاص هركذ هجولا ادهو (اوموصت نأو) لوعقم هنأ : الاثو

 ىضتقي اذهو . ؟كلريخ نآرقلا هيف ل كالا تاجير اومونطت نأ: مظنلا ريصي ريدقتلا اذه ىلعف

 نايراج ربخلاو أدنبملا نال « زئاج ريغ وهو ريثكلا مالكلا اذه ربخلاو أدتبملا نيب لصفلا عوفو

 زباج ريغ هسفن نيبو ءىثلا نيب لصفلا عاميإو دحاولا ءىثلا ىرجم

 اذهل ةلعلا نيب ةدابعلا هذمب ربشلا اذه صخ امل ىلاعت هنأ ٍلعا (نآرقلا هيف لزنأ إل هلوق امأ

 اا اة 20 ل1 هلأ وهاو ؛ ةبوبرلا تانآ مظعأب هصخ ةناجبس هيلا نأ ره كلذ ول نعسخلا

 راونالا نأ كلذ قةحي امو ؛ موصلا وهو ةيدوبعلا تايآ ره ميظع عونب هصيصخت ًاضيأ دعبي

 اهروهظ نم ةعئام ةيرشبلا قئالعلا نأ الا « باجتجالاو ءافتخالا اهيلع عنتمب ًادبأ ةيلجتم ةيدمصلا

 بابرأ ناف كلذلو « ةيرشبلا قئالعلا ةلازإ ىف بابسألا ىوقأ موصلاو : ةيرشبلا حاورآلا ىف

 نأ الول» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذطو , موصلاب الإ اهيلا لصوتلا ىلإ ممل لييس ال تافشاكملا

 نيبو موصلا نيب نأ تبثف «تاومسلا توكلم ىلإ اورظنل مدآ ىنب بولق ىلع نوموحت نيطابشاا

 00 ارك نأ را ١ كارقلا لوارنب اصتخم ىرقلا اذه ناك ايلف« ةميظع ةبنبانم نآرقلا لوزت

 انبه فاكديلإ انرشأ ىذلا ردقااو : ةريثك رارسأ عضوملا اذه ىفو ؛ موصلاب

 : لئاسم انبه م

 اراد رهو لوألا: نالوق ءاريشفت ىف (كآرقلا هن لزتأ) ىلاعت هلوق «ىلوألا ةلأسملا)

 ميهاربإ فخ لزن» ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ناضهر ىف نآرقلا لزتأ ىلاعت هللا نأ : روبجلا

 عبرأل نآرقلاو ةرشع ثالث ليجنالاو نيضم تسل ةاروتلا تلزنأو ناضمر نم ةليل لوأ ىف

 تاللاؤس انبهو «نيرشعو

 هيلع لزنامتاو . ةعفد مالسلاو ةالصلا هيلع دمع ىلع لزن ام نآرقلا نأ (لوآلا لاؤسلا)

 «روبشلا رئاس ىف هضعب لزن ناضهر ىف هضعب لزن ايو « اضعبم (جنم ةنس نيرشعو ثالث ةدم ىف

 ناضمر هلازنا صيصخت ىعم ف



 ٠ "ب 0

 ور رع طاقم 3 ندا نايك 0 1 هنأ (ق الثا لوقلا)
 هجو رهطي فيرالا لبق ىتأي رم وهو « لا نوكسب داضمرلا"نم هنأ ليلك نع نقلا نر

 لعل ناضمر ريشا كف ام رطب عر لادج دكاقلا كلذ رسطيكهاهوقار رتل

 ةدثنم ةراجحلارحوهو ضمرلا نمذوخأمهنأ : ىناثلا . مهبواقرهطي و بونذلا نم ةمأالا هذه هال 5

 عوجلا رح نمروشلا اذه مهضامترالاما مسالا !ذه.روشلا اذهىعسف :؛ ءاضمرلا مسالاو « سمششلا رح

 دا 1 ليقو؛ سم 6 ًاعيات ا 1

 ءرحخلا ضمر مايأ ربشلا اذه قفاوف ؛ اف تعقو ىتلا ةئمز'الاب اهومس ةميدقلا'ةغللا نع روهشلا 5 ٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوز دقو : اهقرحي ىأ بونذلا ضمرب هن"ال مسالا اذهب ىمس : ليقو :
 نم ذوخأم مسالا اذه نأ : ثلاثلا هللا دابع بونذ ضمري هنأال ناضهر ىعس امناولاق هنأ سو :

 .ضوممو ضيمر لصنو « قريل نيرجح نيب هتعفد اذإ ًاضمر هضمرأ لصناا تضهر: مُطوق 0

 لوقا اذهو ؛مهراطوأ اهنم اوضقيل مهتحلسأ هيف نوضمرب اوناك مهنأل . ناضمر : روشلا اذه ىمسف

 اذ كم امرأ تقلا ا كقوك لاعت' هن مسا ناضهر نا : موق حص ول : عبارلا . ىره ذالا نم

 ًاضيأ "يملا اذه: كقزتحا اذ 6غ اجا ةر كى ىتالش كالا اس مسالا

 هتكرب بنج ىف قرتحت بوثذلا نأ ىنعب ناضمر
 لوق وهو : اهدحأ : هوجو هيفف عفرلا امأ ء بصنلابو عفرلاب (ربش) ءىرق «ةثلاثلا ةلأسملا))

 لوقوهو : ىناثلاو . ناضضمرربش ركيلع بتك : ىنعملاو ؛ مايصلا نم لدبلا ىلع عفترا هنأ قاتتككلا

 نال ٠ ناضمل«نرش ئه '+:لبق هناك (امايأ) هلوق نم:لدب فوده أذتم رح هنأ شفشاال او ان

 هتلعج تْئش نإ : ىلع وبأ لاق : ثلاثلا . امل نيبو تادودعملا مايالل ريسفت (ناضمر رهش) هلوق

 ربش مايصلا نم مكيلع بتتك ايف ليق (مايصلا مكيلع بتك ) مدقت امل هناك. ربخلا فوذحم أدتبم

 هلوةك هتلص عم (ىذلا) هربخو أدتبم نوكي نأ زوج : مهضعب لاق : عبارلا . همايص ىأ ناضمر



 5 4 1 ىنأ 0
 ادا 0 ا ٠ د يع

 مق هي د كعا لع اان نرد هب 6 رعود دو مل 216 سر

 0 د رقص لع واسم نكس ريشا مكنم ده ْنف نا 7

 اا 9 سلا مكب كيري الو ريل مكب هللا 5 رخآ مايأ نم

86 

 ع

 أ 32 هب كلم نك هن صاس هس مرا

 06د نوركشت مُكَلعلَو م اَدَهاَم لع هلل اوربكشلو

 0 رفاملاو ضيرملا ىنعأ ؛ مهرك ذ مدقت نم لك عم باطخ اذه نأ :ىناثلاو : ةيدفلا نم كل ريخ

 0 (هنوقبطي نيذلا ىلعو) هلوقب هلاصتا نم مزلي الو ماع ظفللا نآل ىلوأ اذهو « هنوقيطي نيذلاو

 0 كلذب محلا بجوف « لكلا ىلإ هعوجر ىف ةافانم الو ماع ظفللا نآل ؛ مهب 10 م

 20 مايأ نم ةدعف رفس ىلعوأ اضيرم مكنم ناكنمف) هلوق ىف رامضالا نم .دبال هنأ نيبتي اذه دنعو

 0 )مى ريخ اوماؤصت نأو)هلوق نوكي نأ : ثلاثلا .:رخأ مايأ نم.ةدعف رطفأف.: ريدقتلا نأو ٠ رخأ

 كل ريخ اوموصت نأو مايصلا مكيلعبتك : ريدقتااف ةيآلا لوأ ىلع افطع

 مكل ريخ اوموصت نأو انلوق قدص اوءلعاف ركيلعم وصلان أ ىأ (نويلعت متنك ناإل هلوق امأ

 نويلعت تنك نا مل ريخ اوموصتنأو مايصلا مكيلعبتك : ردقتلاوءاهوأ قلعتم ةنآل رعبا نأ .؛قاثلا

 ردص ىف هانركذ امتاهريغو ىوقتلل ةثروملا ىناعملا نم موصلا ىف اه متيلع متري اذا مكنا كل

 ظ نم هللا ىثخ امنا) لاقامىلع هللا ةيشخ هبلق ىف نوكي نأو دبال هتلاب ملاعلا نأ : ثلاثلا ٠ ةيآلا هذه

 : لعف ىف طايتحالاو طايتخالا ىعاري ةيشخلا بحاصو ؛ ةيشخلا دارملاو ىلعلا رك ذف (ءاملعلا هدابع

 : مكنل اريخ موصلا ناكهنوشخت ىتح هللا نويلعت متاك نا : لبق هن اكف « موصلا

 770 ناقرفلاو ىدحلا نم تانيبو سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر ربشإل ىلاعت هلوق

 ظ رسيلا مكب هللا ديري رخآ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو همصيلف رمشلا مكنم دوش نف

 (نوركشت كلعلو ؟ادهام ىلع هللا اوربكتلو ةدعلا اولمكتلو رسعلا كب انهو
 9 : ]كاسم هس فش

 ءرظ اذااذا شارد ةربش: رشي ىلا روش: كاع: ةربشلا نم.ةوجخ !«للوألا ةلآسملا)

 د سا ها خل علا نول ىعاو



 (نيك اسم)ءيلا ا (ماعط) نيونتريغب (ةيدف) 00 3 <لوألا 15

 : ناثحب اهيفف ىلوألا ةءارقلا امأ . ضوفخم (نيكسم) عف مفرلاب (ماعط) ةنونم (ةيدف) نوقابلاو ء اعمج

 تاذ امل ةيدفلا نأ : امهدحأ : ناهجو هيف لوقنف ؟ ماعط ىلإ ةيدف هفاضا ىنعم ام هنأ : لوألا
 ءاقبلا ةلقبو عماجلادجسم : موك , ةفصلاىلا فوصوملا ةفاضا باب نم اذبف « ماعط اهنأ اهتفصو ٠

 مسن ةيدفلا : ىدحاولا لاق : ىناثلاو

 زخ نم بوث : ىنعملاو . ديدح متاخو زخ بوث : كلوةك «نم» ىنعمب نوكت ىتلا ةفاضالا نم
 قلطت كنأ عم ماعطلا ىلا ةيدفلا تفيضأف ماعط نم ةيدف : ريدقتلا انبه اذكنف . ديدح نم مثاخو

 ماعطلا مسا ةيدفلا ىلع

 مهنمدحاو لكو «ةعامج هنوقيطي نيذلان النيك اسملا اوعمجةءارقلاهذه ىف نأ «ىناثلا ثحبلاإ)

 نيكسملا اودحوو هل ًارسفمهدعباماولعجخل نيونتلاب (ةيدف) ىهو ةيناثلا ةءارقلا امأ و نيكسم ماعطدم زاب

 نيكسم ماعط موي لكل دحاو لك ىلع ىنعملا نآل
 ىنأ دنعو ءىثلا ىلع مثالا لدبلا نع ةرابع وهو ءازجلا ىنعم ىف ةيدفلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 دم ىعفاشلا دنعو نادم وهو « هريغ نم عاص وأ رب نم عاص فصن هنأ ةفينح

 ةعاطتسالا نأ لع (ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو) ىلاعت هلوقب ىتابجلا جتحا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 موصلا ىلع ةردقلا تبثأف موصلاىلإ دئاع (هنوقيطي نيذلا ىلعو) هلوق ىف 0 : لاقف لعفلا لبق

 ىلع اذه لدف ؛ مصي مل اذإ ةيدفلا هيلع بحي امنإو ؛ ةيدفلا هيلع بجوأ هنأل ؛ موصلا مدع لاح

 موصلا لوصح لبق ةلصاح موصلا ىلع ةردقلا نأ

 ؟ ةيدفلا ىلإ دئاع ريمضلا نوكي نأ زوحي ال مل: لبق ناف

 : ىناثلاو : اهيلا ريمضلا عجري فيكف لبق نم ةروك ذم ريغ ةيدفلا نأ : امهدحأ : نيبجول انلق

 اع لالدتسالا زوج فكم ةخوذشما "ال1 هذه | ةاناخب ةرتم هكدقلااو كا

 ريغتنال قئاقحلاو ؛ لعفلا لبق ةلصاح ةردقلا نأ ىلع ةلاد ةخوسنم تراص نأ لبق تناكابنا : انلق

 ًانيكسم معطي نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث هيفف (هل ريخ وهف اريخ عوطت نفرىلاعت )) هلوق امأ

 : ىرهزلا لاق : ثلاثلاو . بجاولا ردقلا نم رثك أ دحاولا نيكسملا معطي نأ : ىناثلاو : رثك أ وأ

 هل ريخ وهف ةيدفلا عم ماص نم

 ةفاضالاهذبف 5 اهريغوةيدفلا محن مسأماعطلاو 2 بجاولاردقلل

 نيذلا عم اباطخ اذه نوكي نأ : اهدحأ : هوجو هيفق (5ل ريخ اومؤصت نأو]) هلوق امأ

 وهف ةقشملا متلمحتو نوقوطملا وأ نوقيطملا امأ اوموصت نأو : ريدقتلا نوكيف « طقف هنوقيطي

 «و رخف ١١د



 ةيآلا «نيكسم ماعطةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو» ىلاعت هلوق //

 قيطي ال نم مهنم : نيمسق ىلع نوروذعملا ناك املو ؛ نيروذعملا لاوحأ نيب مث تادودعم امايأ

 هفدرأ مث لوألا مسقلا كح ركذ ىلاعت هتلاف ؛ةددشلاو ةقشملا عم هقبطي نم مهنمو ءالصأ موصلا

 كال مسقلا مكح

 اذه قيطي هنا : ىوقلا رداقلل فرعلا ىف لاقي ال هنأ لوقلا اذه ريرقت ىف 4 ةيناثلا ةجحلا ال

 هقبقملا| ند كرَص عم هيلع ردّقي نم ق> ىف الإ لمعتس ال ظفالا اذه نآل لعفلا

 . بجي ال انلوق ىلعو ةيآلا هذه ىف خسنلا عاقيإ نم دبال مكلا وقأ يلع نأ 4 ةثلاثلا ةجحلا ال

 ىف نوكي نأ ريغ نم خسنلا تايثإ ىلإ ريصملا ناكف ٠ ىلوأ ناكلقأ ناك الك خسنلا نأ مولعمو

 زياج ريغ هيلع لدي ام ظفللا

 دوبش ةيآ اهخسان نأ ىلع اوقفتا ةخوسنم ةبآلا هذه نأب نيلئاقلا فنأ 4 ةعبارلا ةجحلا

 مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري ) ةيآلا كلت رخآ ىف لاق ىلاعت هنال زئاج ريغ 'كلذو «ربشلا

 ًاقثال ( رسعلا مكب ديريالو رسيلا مكب هللا ديري ) هلوق ناك امل اذهل ةخسان ةيآلا تناكولو ( رسعلا

 « رييختلا لييس ىلع هبوجو عفرو ؛ قييضتلا ليبس لع موصلا بجوأ ريدقتلا اذهل ؛ عضوملا اذه

 دعا مكبدي ريالو رسيلا مكب هللا ديري) لوقي نأهن قيلب ف يكف رسعللاتاثإو رسيلل ًاعفر كلذ: ناكف

 فوطعم (هنوقيطي نيذلالعو) هلوق نإ : لاقف مصآلال وق داسف ىلع هللا همحر ىضاقلا جتحاو

 مدآلا لوق لطبف هيلع فوطعملا ريغ نوكي نأ فوطعملا قح نمو ؛ ضيرملاو رفاسملا ىلع

 امهنكم ال ناذلا' امه ةيآلا قف نيروك ملا ضئرملاو رفاسملا نم دارملا نأ انبي انأ : باوجلاو

 . موصلا امهنكم ناذالا ضيرملاو رفاسملا ( هنوةيطي نيذلا ىلعو ) هلوق نم دارملاو . ةتبلا موصلا

 انقفاو اذإ امأ ء فيعضي سيل مصاألا هراتخاىذلا لوقلانأ انيب امب تبثف ةلصاح ةرياغملا تناكف

 هراتخاو : ىناثلا لوقلا ىلع ءاهقفلاو نيرسفملارثك أو « نارخآلا نالوقلا قب هداسف انباسو روهمجلا

 عضرخلاو لماحلاو مرا خيشلا ىلع هلمح نم لوق وهو . ثلاثلا لوقلا داسف ىلع جتحاو ىعفاشلا

 هنالل ( مكل ريخ اوموصت نأو ) ةبآلا رخآ ىف لاق امل مرهلا خيشلا وه دارملا ناكل : لاق نأ

 هقيطي ال

 للعو ؛ هيلع قشي هنكلو موصلاقيطي ىذلا مرملا خيشلا ىلع لوم اذه : لوقي نأ لئاقلو
 اياك ةدابعلا ناف كل ًاريخ كلذ ناكل ةقشملا هذه تلمحت ول : هل لاقي نأ عنتمب الف ريدقتلا اذه

 اة تك أ تناك قش كاك

 : ناتل اسم هيفف (نيكسم ماعط ةيدف) ىلاعت هلوق امأ
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 0 نيذلا ا لع 0 ل ذ ةقشملاو ةدشلا 5 ءىثلا لع
 . ةقشملاو ةدضشلا 0 06 د نوردقي. نب

 ىلعو هانعم ناف (هنوقبطي نيذلا ىلعو) ةذاشلا ةءارقلا لوقا اذه ريرقت ىف (ىناثلا هج كنا

 عم ءىثلا ىلع ردق نم قح ىف الإ حصيال اذه لمادا مولعمو ؛ هنوفلكيو هنومشجب 0

 ةةمسللا ل كرضاا /

 : ىدملا لوق وهو. ::اههذحأ : نيلوق لع اوفلتخا لوقلا اذه نوائاقلا لوقنف اذه تفرع اذإ

 الو رطفي هتوم لبق ناك ًاسنأ نأ ىوري « ةخوسنم ةيآلا نوكتتال اذه ىلعف « مرحلا خيشاا وه هنأ

 عضرملاولماحلاومرحلا خيبشلا لواننت اهنا : نورخآلاقو . انيكسم موي لكل معطيو ؛. موصل لتس ١

 ضرم ئأف:(لاقف امهيدلو لو اهينبقت لع افأغ اذإ عضرملاو لماحلا نع ىرصبلا نسحلا لئس

 . ىضقتو رطفت لما نم دشأ

 اترطفأ اذإ عضرملاو لماحلا امأ . ةيدفلا هيلعف رطفأ اذإ مرملا خيشلا نأ ىلع اوعمجأ مهنأ ملعاو

 فضال :: فسخ بأ لاق 3 ةيدفلا امهملع : هنع هللا ىذر ىعفاششلا لاَقف ؟ ةيدفلا امببلع لهف“

 ةبجاو ةيدفلا ًاضيأو ؛ عضرملاو لماحلا لوانتي ( ةيدف هنوقيطي نيذلا لعو ) هلوقنأ ىعفاشلا ةجح

 باحيإ نكمي ال مرهلا خيشلا : لاقف قرف ةفينحوبأو ؛امييلع ًاضيأ ةبجاو نوكتف مرهلا خيشلا ىلع
 انبجوأ ولف « امهيلع بجاو ءاضقلاف عضرملاو لماحلا امأ ؛ ةيدفلا تبجو مرج الف ؛ هيلع ءاضقلا

 اذهف «لدب ةيدفلاو لدب ءاضقلا نآل زئاج ريغ وهو نيلدبلا نيب ًاعمج كلذ ناكًاضيأ امبيلع ةيدفلا

 (هنوقيطي نيذلا ىلعو) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةثالثلا لاوقّأللا هذه ليصفت

 نأ: اهدجأ .::هوجو نه هتحص 1 اوجتحا دقف مصألا رايتخا وهو « لوالا لوقلا امأ ١

 نكمي ال ىذلا وهو « ةياغلا ىف نوكي ىذإا ضرملا وه نوكي نأ امإ ةيآلا ىف روك ذملا ضرملا
 ءاريعجردلا نيتاح نين. .ًاطسؤتم. نوكيا. ةنم داارملا رآ كارم نسينا ط طارلا ن1

 ويغةرياك بنا لم'اهلل فئاطسوتملا | نازل 1 لطان اسي اك 3 مسقلاو ٠ قافتالاب لطاب ىناثلا مسقلاو

 ىف نكي مل اذاف « ةيوق اهتحت امىلا ةبسنلاب وةفيعض اهقوف امىلإ ةبسنلاب اهناف اهنم ةبتره لكو ؛ ةطوبضم

 فالخ وهو ةلمج ةيآلا تراص ةبترملا كلت وه هللا دارم نأ عم ةبترااكلت نييعت ىلع ةلالد ظفللا

 , طوبضم هنآل كلذو ٠ لوألا مسقلا وه دارملا نأ نيعت ناوسقلا ناذه لطب انملو « لصألا

 ةلم ةيآلا ةروريص ىلإ ىضفي الهنا لأ هيلع ةيآلا لمحف

 مايصلا يلع بتك : هلوق وهو « موصلا باحيإ ىلع لد ةبآلا لوأ : لوقنف اذه تبث اذإ



 0 اهنالف عبملا امأ . لدعلاو عملا ناييس هيف لصح هنال فرصني ال «رخأ» (ةعساتلا هلأسملا)
 ناك امو: لعفأ نزو ىلع رخآو ؛ رخآ ثينأت ىرخأو ؛ ىرخأ عمجاهن الفلدعلا امأو . ىرخأ عمج
 .ورمعنم لضفأ ديز : لاقي : ماللاو فلالا عم وأ «نم» عم لمعتسي نأ اما هناف لعفأ نزو ىلع
 مهنأ الا ءورمع نم مدقأ لوقت 6 ديز نه رخآ لدجر :لاقي نأ سايقلا ناكو . لضفالا ديزو

 22 هيلع ظفللا ةلالدب ءافتكا «نم» اوطةسأف «نم» ىنعم ىضتقا هظفل نآل «نم» ظفل اوفذح

 22 «ىرخأو رخآو رخأ راص ماللاو فلآلا ريغب هلاعتسا زاج ايلف «نمد» نايفانم ماللاوفلالاو

 اتفذح مث اهيف اتلمعتسا ماللاو فلألا نآل , اهرئاظن كح نع ةلودعم

 : لئاسم هيفف (هنوقيطي نيذلا ىلعو) ىلاعت هلوق امأ

 ءاطعو ىنايتخسلابويأو ةمركعأر قو (هنوقبطي) ةرتاوتملا ةروهشملا ةءارقلا (ىلو الا ةلأسملاإ)

 لاق . دهاجمو ريبج نب ديعسو سابع نبا نع ةيورم ةءارقلا هذه : لاق نه سانلا نمو (هنوقيطي)

 (هنوقوطي) ةءارق هيلعو ؛ هب ىل قوطال و « هب ىل ةقاطال : ملوقك واوف ةقاطلا نيع امأ : ىنج نبا

 . هنوفلكب ىأ . هنومشح : كإوقك'و هف  هؤاتفنو هف

 : لوآألا : لاوقأ ةثالث ىلع (هنوقيطي نيذلا ىلعو) هلوقب دارملا ىف اوفلتخا «ةيناثا ةلأسملا)

 موصلاقيطيالنمامهنم نوكي دق ضيرملاو رفاسملا نآل كلذو . ضيرملاو رفا-لاىلإ عجاراذه نأ

 موصلا قيطي ند امهنمو

 ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناكنمو) هلوق ىف هكح هللا /كحذ دفف :لوأللا مسقلا امأ

 . رخأ  مايأ نم

 . ىلعو) هلوقب ةراشالا امهيلاف « موصلا ناقيطي ناذللا ضيرملاو رفاسملا وهو ىتاثلا مسقلا مآ

 هيلع ورطفي نأ همزاي امهاد-!ىنيتلاح رفاسمللو ضيرءلل تبثأ ىلاعت هن اكف (ةيدف هنوقيطي نيذلا

 ذئيخ ؛ هيلع لقثيال موصلل ًاقيطم نوكي نأ : ةيناثلاو . ماصول ديدشلا دبجلا لاح ىهو ءاضقلا

 . ةيدفلا عم رطفي نأ نيبو موصي نأ نيب ًاريخم نوكي

 ميقملا (هنوقيطي نيذلا ىلعو) هلوق نم دارملا اناا دما تكل لورق (ىناثلا لوقلا ١

 . انيعم اتيضم هيلع موصلا بجوأو كلذ خسن مث : نيذه نيب الوأ ىلاعت هلا هريخن ؛ حيحصلا

 : نيهجو نم هريرقتو : اولاق مرهلا خينثلا قح ىف ةيآلا هذه تلزن هنأ (ثلاثلا لوقلا)

 اقأ أ ةلورسلا هج و“ لعا.ءىثلا ىلع ًارداق ناك نم مسا عسولاف « ةقاطلا قوف عسولا نأ : امهدحأ
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 ةالصلا هيلع لاقف ؟رفسلا لع موصأ له هتلالوسراي : لاقف سو هيلع هللا لص ىنلا لأس ىلسالا

 دحاولاربخي نآرقلا خسن ىضتقي اذه : لوقي نأ لئاقلو « تئش نإ رطفأو تئش نإ مص ؛ مالسلاو

 فعض تبث اذإ زئاج ريغ ربذلا اذه عفرف « مايأالا رئاس موص بوجو ىضتقي نآرقلا رهاظ نال

 (مكلريخ اوهوصت نأو) ةيآلا هذه دعب ىلاعت هلوق ىلع بهذملا تايثإ ىف داهتعالاف ء هوجولا هذه

 لاح كل ءافينإ لال الا سو ناك

 : ناعرف زئاج موصلا نأب نيلئاقلا بهذمل (ةنماثلا ةلأسملا )

 ىفوأى أب نامثعو كلام نب سنألاقف ؟رطفلا مأ لضفأ موصلا نأىف اوفلتخا : لوأالا عرفلا

 ةفئاطتلاقو ء دمحو فسوي ىنأو ىروثلاو كلامو ةفينحىبأو ىعفاشلا ب هذموهو ..لضفأ موصل

 تلاقإو. ء قحسإو دمحأو ئعازو”الاو ىدشلاو بيسملا نبا بهذ ةيلإو «.رطقلا نرم آلا لفل

 ل ىلا عايض رسأ نرمالأ لسفأ

 (مكل ريخاومودت نأو) ىلاعت هلوقو (همصيلفربشلا مكنم دهش نمف) ىلاعتهلوق : نيلوالأ

 . لضفأ راطفالا نوكي نأ بجوف : لضفأ ةالصلاىف رصقلا نأ : ةناثلا ةقرفلا ةجح

 : نيهجو نم قرفلاو ء فيعض هنأالإ . لضفأ مامتالا : لاق نم انباحصأ نم نأ :.باوجلاو

 تقولا ةليضف نأ : ىناثلاو . اهرصق اذإ ةالصلا نود موصلا ءاضقب ةلوغشمقبت ةمذلا نأ : امهدحأ

 . رصقلاب توفتالو رطفلاب توفت

 ناكنإ هنأ ىضتقي اذهف (رسعلا مكب ديريالو رسيلا مكب هللادي ري) ىلاعت هلوق : ةثلاثلاةقرفلا ةجح

 . رطفأ رسيأ رطفلا ناك نإو « ماص هيلع رسيأ موصلا

 ؛ اعباتتم هيضقي هنأ ىعشلاو رمع نباو ىلع بهذف ؟ ىضقي فيك رطفأ اذإ هنأ : ىناثلا عرفلا

 ىبأ ةءارق نأ لوألا : نايحو نيلوال |[ دج 1 فارق نإ و تحسم عباتتلا : نوقايلا لاقو

 . ءاضقلا اذكف « ًاعباتتم ءادآلا ناك ايلف ءادألا يظن ءاضقلا نأ : ىناثلاو (تاعباتتم مايأ نم ةدعف)

 ًارمأ كلذ نوكيف « تايثالاقايس ىف ةركن (رخأ مايأنه ةدعف) هلوق نأ : ةيناثأا ةقرفلا ةجح

 ةديبعبأ نعو ٠ يمعتلا اذهل ًافلاخم عباتتلاب ديبقتلا نوكيف ءاقلطم مايآلا كلت ددع ىلع مايأ موصب

 تئش نإ « هئاضق ىف كيلع قدي نأ ديري وهو هرطف ىف مل صخري ل هللا نإ : لاق هنأ حارجلا نبا

 . ملعأ هللاو : قرفف تش نإو رتاوف

 اقرفتم اهضقأ نأ ىيزجيفأ ناضمرنم مايأى لع « لسوهيلعهتلا ىلص ىنلل لاق الجر نأ ىورو

 : لاق . معن : لاق ؟ كيب ناكامأ نيمهردلاو ممردلا هتيضقف نيد كيلع ناكول تيأرأ : هل لاقت
 أ



 ةبآلا « رفس ىلع وأ اضيرم مكتم ناكنمف ادب طل اما«: لمت دم ل

 رسي كانه سيلو ء امهرك ذ مدقت اًئيش رسعلاو رسيلا اذه نوكي نأو دب الو (رسعلا ,كب ديربالو
 ديرن) هلوق ناكف نيمئاص امهتوك الا رسع كانه سيلو « رطفلا ىف رفاسملاو ضيرملل نذأ هنأالا

 ريرقت كلذف ٠ موصلا مكنم ديريالو راطفالا مكدنم ديري هانعم ( رسعلا مكب ديريالو رسييلا؟ب هللا

 لاقيال « رفسلا ىف مايصلا رباا نم سيل » مالسلا هيلع هلوق : لوألا : نانثاف ربخلا امأو ءانلوق

 سلاج لجر ىلعرم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورام ١ دراو رخلا اذه

 اناثل «رفسلا ىف مايصلا ربلا نم سيل» لاقف « شطعلا هدبجأ مئاص اذه ليقف هنع لأسف ةلظم تحت

 ىف مئاصلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : ىناثااو .ببسلا 00 ظفللا مومعب ةربعلا لوقت

 « رضحلا ىف رطفملاك رفسلا

 مامتو رخأ مايأ نم ةدعف رطفأف : ريدقتاا نآل ًاراضا ةيآلا ىف نأ ىبف : روهمجا ةجح امأ

 امأ ءانبه هعوقو ىلع ليلدلا لد دقو « ةلمجلا ىف زئاج هللا مالكىف رامضالا نأ مالكلا اذه ريرقت

 ترجفناف برضف ردقتلاو (ترجفناذرجحلا كاصعب برضا انلقف) ىلاعت هلوق ىف ايكف زاوجلا نايب

 هيلعف قلخ ىأ ( ةيدفف هسأر نم ىذأ هبوأ ) هلوق ىلإ ( مك-سؤر اوةلحتالو ) ىلاعت هلوق كاذكو

 لاق : لوألا : هوجو هريرة قف هعوقو ىلع لد ليلدلا نأ امأ . زئاج رامضالا نأ تبثف « ةيدف

 اذه لوقي نأ لئاقلو موصلا بوجو ىلع لدي (همصيلف ررشلا مكنم دبش نفا) ىلاعت :هلؤق: كاققلا

 ربشلا مكنم نيس ل رد لاك هلو راع اني رج ا ]حان كازا د: نييجو نم ةلايو تفسَض

 انيب دقو ( همصيلف ربشلا مكحن» دبش نمف ) ىلاعت هلوق ىف رامضالا انمزل مومعلا ىلع (همصيلف

 ىلوأ صيصختلا لمحت ناك رامضالا نيبو صيصختلا نيب ضراعتلا عقو ىتم هنأ هقفلا لوصأ ىف

 بوجولا اذه نأ مث انيع بوجولا ىضتتقي ( همصيلف ) ىلاعت هلوق رهاظ نأ وهو : ىناثااو

 ءاوس « تاريدقتلا عيمج ىلع امبق> ىف ةصوصخم هال هدف“: نقاسملا و: نضل ارللا وح ف تقم

 بجو كلذك ناك اذإو كلذ لعفت مل وأ هرهاظ ىلع رخأ مايأ نم ةدع هيلعف ىلاعت هلوق انيرجأ

 راهضا ريغ نم اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه ءارجإ

 ضرملا:الراطفالاب بجاإ ءاضقلا : لاقف ء طيسبلا باتك ىف ىدحاولا هركذام:ىاثلاهجولا

 ؛ راطفالا رامضإ نم دبال هنأ ىلع لد . رطفلاب قوبسم ءاضقتلاو ءاضقلا هللا بجوأ ابلف ؛ رفسلاو

 نم ةدع موص هيلعف : لاق لب . ىضمام ءاضق هيلعف : لهي مل ىلاعت هللا ن ال , طوقسلا ةياغ ىف اذهو

 راطفالاب 00 عدتسيال رخأ مايأ ىف هيلع موصلا باحجيإو ؛ رخأ مايأ

 ه2 نأ هيض كيلا 6 وركن ماشه 6 هس اف ةواذوبأل يرام : تلاثلا هجولا



 ظ زل طع لدبال 0 «ةليلوامويريقملا حسميد لاق مالسلا هيلعدنأ : ىناثلانع باوجلاو ٠
 هلوقاذكف . اميقمراص ةءاس ةماقالا عضوم ىف ةماقالا ىون ول هنآل « ةليلو موي نم 3 0 اق

 مايأ ثالث نم لقأ ىف رفسلا لصحيال نأ بجوال «مايأ ةثالث 5

 وأ ًاضيرم مكنم ناك نف : لاقي نأ ىضتقت ظفللا ةياعر : لوقي نأ لئاقل « ةعبارلا ةلأسملا)

 نم لعاوأ اكيزم ا لقي لو. ًارفاسم ٠

 اأو. الف الا تلصح تاس اف :تاذلاب"ةقاقرةفلص نطل نأ وه قرقلا نأ ةاناوجإو

 ةماقإ كانه هنوكس ناك ةماقالا مدع ناف لزنم ىف لزن اذا ناسنالا نال , كإذك سيلف رفسلا

 هدضقب قاعتي رمأ ًارفاسم هنوك نذاف ًارفاسم نوكسلا كلذ ىف وه ناكر فسلا مدع ناو .ًارفس الا

 هدارمب ملعأ هللاو ؛ رفسلا دصق ىلع هنوك هانعم (رفس ىلع) هلوقف  هرايتخاو 8

 هنموءنوحطملا ىنعممب نحطلاك.دودعملا ىنعمب وهو « دعلا نم ةلعف «ةدعلا» ( ةسماخلا ةلأسملاإل 31

 اذه نم ةأرملا ةدعو . ةدع : سانلا نم ةدودعملا ةعاجلل لاق 4

 تادودعملا مايالا ةدعف ىأ . اهتدعف لقي لو ريكنتلا ىلع (ةدعف) لاق فيك : لبق ناف 1

 قيال هنأ رهاظلاو .اهناكم ةدودعممايأ موصي نأبرمأف دودعملا ىنعمب ةدعلا نأ انيب انأال : انلق

 ةفاضالاب في رعتلا نع كلذ ىنغأف ددعلا كلذ لثم الا

 « ةدع موص هيلعف ىنعم ىلعف عفرلا امأ «ةيوصنمو ةعوفره تئرق «ةدع» (هسداسلا ةلأسملا))

 صنلا امأو « ءافلا فر> هيلع لذيف «ةيلعد رامضا امأو «فاضملا فذح باب نم اذه نوكيف

 ةدع ميلف : ىنعم ىلعف

 نأ رفاسألاو ضيرملا ىلع بحي هنأ ىلإ ةباحصلا ءاملع نم موق بهذ (ةعبادلا ةلأسملا)
 مالعا ىف ىناطخلا لقنو ء ريع نباو سابع نبا لوق وهو :؛ رخأ مايأ نم ةدع اموصيو ءارطغي

 ىلع نبا ادواذ زايتخا اذهاو ؟ رضحلا قف ىضق رفسلا"ى ماض" ول .لاق' ةنأا ريع كنا نع لا

 ةجح « ماص ءاش ناو رطفأ ءاش ناف ةصخر راطفالا نأ ىلإ ءابقفلا رثك أ بهذو « قابفصالا

 ناكب صتلاب ع ةدع »ان رق نا نأ :.لواألا: نيبجاو نف نآرقلا امأ ؛ سلا نارةلاانف كيرالا

 ةدع هيلعف : ريدقتلا ناك عفرلاب انأرق انأ ولو ؛باحجبالل اذهو. رخأ مايأ نم ةدع مصيلف : ريدقتلا

0 

 ا
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 تجوف 2 ل مايأ موص باجبنإ ىضتفي نك ارقلا رهاظ نأ تبق 05 اول » ىللعد ةعلكاو مايأ نم

 عمجباب لئاقال هنأ ةرورض أب ريل ماياأللا هذه لطف نا

 رسل ب هللا ديرب) اهميقع لاق م ةيالا هذه كلذ دعب امف داطأ لاعت أ ( ةيناثلا ةجحلا)



 و9 « رفس 1 01 اير ا كادت امايأ» لات هلوق /؟

 . لا راصتقالا بججوف / دبع نه وأ دنع سيلف رثك'الا امأو ؛!ميقملل قفتي دق ردقلا اذه

 ةثالث خسرف لك « بايالا ةفاسم هنم بس الو , اخسرف رشع ةتسر ردقم هنأ ىعفاشلا بهذمو

 انثا ليم لك « ةيدابلا لايمأ ردق ىذلا وهو « سو هيلع هلا لص لوسرلا دج مشاه لايمأب لايمأ

 كلام بهذم اذهو « ةوطخ مادقأ ثالث لك ناف ؛ ةوطخ فال آ ةعبرأ ىهو ؛ مدق فلأ رشع

 ةعبرأ ل>ارم ثالث ىف الإ لصحت ال رفسلا صخر : ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو ٠ قحسإو دمحأو

 رفس ىلع وأ اضيرم مكسنم ناك نف) ىلاعت هلوق : لوألا : نابجو ىعفاشلا ةجح , اخسرف نيرشعو

 ةلحره رفسلا ناك اذا ايف هب لمعلا كرت اقلطم رفاسلا صخرتي نأ هاضتقم (رخأ مايأ نم ةدعف

 هلمحت قشي هناف . نيمويلا ىف بعتلا رركت اذا امأ « هلمحت لبسي دحاؤلا مويلا بعت نآل . ةدحاو

 فيفختلا اذهل اليصحت ةدخرلا بسانيف

 ىنلا نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىعفاشلا هاور ام وهو : ربدخلا نم (ةيناثلا ةجحلا)ل

 لاق نافل ىلإ 96 نما دار ةفبرأ نما ىدأ ىف اورضقن البكم :لهأ ايأ# لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ اضيأ ىعفاشلا ىورو ءاخسرف رشع ةتس هعومج نوكيف . خسارف ةعبرأ ديرب لكو : ةغللا لهأ

 ىلإ رصقا نكلو ءال :لاقف ؟ ناررظأا رمىلإ :لاقف.ال : لاقف ؟ةفرعىلإ رصقأ : سابع نءال لاق ءاطع

 اكي| ةييح أ ةديحنو ا. درب ةعبرأ نافسعاو ةابجو كم ني كللام لاق + فئاطلاو ناو ةدج

 لاب يللا رتب زم كسلا يصرف اولا مكتنم دبش نمف), هلوق نأ : لوآلا : نيبجيو نم
 بجوف « هيف فاتخم هنم لقالاو ء صخرم ردقلا اذه نأ ىلع عامجالا ببسب مايأ ةثالث ىف هنع

 موصلا بوجو قب نأ

 مايأةثالث رفاسملاو ةليلو اموب ميقملا عسسم» مالسلا هيلع هلوق وهو ربا نم 4 ةيناثلا ةجحلا)

 ةدم ردقنت ىت> كلذك نوكي ال مايأ هنالك حس نأ نسل لكل 5 ىلع ربخل را لد «نملايلو

 نيلايلو مايأ ةثالثنيفخلا ىلعحسملا ةلع رفسلا لعج مالسلاو ةالصلا هيلع هنأال , مايأ ةثالث رفسلا

 ةلعلا ىلع ديزيال لولعملاو : الواعم حسملا اذه لعجو

 طايتحالا نأب مهبناج اوحجرناف . ةيآلا نم هانركذ امب ضراعم هنأ : لو الا نع باوجلاو

 هيلعهلوق ليلدب ؛ عرشلا بواطم رفسلا صخر ىف فيفختلا نانبانناج ال ؛ ىلوأ تادانعلا ف

 « كاجلا اذه حيج رتل او «هتقتد ص هنم اولقاف مكبلع اب هللا قدصت ةقدض هذه» مالسلا

 بوجو ىلع لادلا ليلدلا نم صخأ عرشلا ةب 3ك رمسلا ضخر نأ لع كاذلا: ليلدلا> نال

 طايتحالا ةياعر
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 ١/  ةبآلا «رفس ىلع وأ اضيرم مكتمناكن مف تادودعم امايأ» ىلاعت 15

 : لئاسم ةيآلا ىف لوقنف اذه تفرع اذإ « ًاريثك همعن ىلع دما هلف ةمحرلا نم هوجولا

 ءازجلاو طرشلا ىنعمهيف (رخأ) هلوق ىلإ (ًاضيرم مكنم ناك نف) ىلاعتهلوق لوألا ةلأسملا)

 ةلذلقيدا وأ ناكل رتغلا يعم لقا كرش اطال ىو كدلم اراعأت [زفاشم وأ [طنرل مكنم نكي نم ىأ

 هتنتأ قاتأ نم ::لؤقت 6: ىضاملاال لابغتشالا أك

 رودصا ةيضتقملا ةلاحلاب ىلا ءاضعأ عيمج صاصتخا مدع نع ةرابع ضرملا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 ىأ نأ : اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع رطفلل حيبملا ضرملا ىف اوفلتخاو : هب قيلت ةمالوم ةميلس هلاعفأ

 لوق اذهو « هلاوحأ لقأ لع قلطملا هظفلل اليزنت صخرتي نأ هلف « ناكر فاسم ئأو « ناك ضيرم

 مجوب لتعاف ٠ لكأي وهو ناضمر ىف نيريس نبا ىلع اولخد مهنأ ىوري « نيريس نبأو نسحلا

 رفاسملابو ٠ دهجو ةقشم ىف عقول ماص ول ىذلا ضيرملاب ةصتع ةصخرلا هذه نأ اهيناث و . هعبصأ

 . لاوحأالا لمك أ ىلع قلطملا ظفللا ليزنت هلصاحو ؛ مصآلا لوق اذهو . كلذك نوكي ىذلا

 سفنلا ىف ررض ىلإ ىدؤي ىذلا وه رطفلل حيبملا ضرملا نأ : ءاهقفلا رثك أ لوق وهو : املاثو

 اذا موملاكهنم فاخبام ىلا ىدؤيام نيبو هنم فاخبام نيب لعفلا ىف قرفال ذإ « ةلعلا ىف ةدايز وأ

 : اولاق « هنيع عجو دتشي نأ ماص نا فاخم نيعلا عجو بحاصو : هامح دتششت ماص ول هنأ فاخ

 نذإ دارملاف « موصلا هصقنيام ضارم الا ىف نأ انباع عم صخر» ضرم لكلاقي نأ نكمي فيكو

 نميف لصحي دق كلذ نأال ؛ هب ةربعال ريسيلا رمأالا ىف هريثأت مث , هتيوقت ىف موصلا رثؤيام هنم

 هانزكذام هريثأت ىف بحب نذاف ؛ ًاضيأ نضيع سيل

 مهقالخأو لاجرلا لاوحأ نع فشكي هنأ كلذو فشكلا نم رفسلا لصأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هن ال ؛حلصلل نينثا نيب لخادلا ريفسلاو ءضر الا نع بارتلا رفست اهنأال , ةسنكنملا ةرفسملاو

 حبصلا رفسأ هنمو رهظو فشكنا دق هن ال ؛ ءىضملا رفسملاو؛ امهب لصتا ىذلا هوركملا فشكي

 :ثتاقنلاكهضك اذإ اًيبجاو نع ةأرملا ثارفشأو ؛ هنانب ىاعملا نعافضشكي نال كناتكلا 200

 ؛ءاضفلا ضرالل هزوربو هبجو نع نكلا عانق فشكل ارفاسم رفاسالا ىعسو : ىرهزالا لاق

 فاتخاو « مهتمايفاخ ناك امرمظيو ؛ مهقالخأو نيرفاسملاه وجو نع رفسي هنال ارفس رفسلا ىو

 رفسلا ناكولو رفس لكىف ةلصاح صخرلا : دواد لاقف ء. صخرال حيبملا رفسلا ردق ىف ءابقفلا

 لصح ىنعملا اذه ققحت ثيل « ارفاسم هنوك ىلع العم ناكامل كلا نأب هيف كسمتو ءاخسرف

 مومع صيصخت نكل ؛ مومعلا اذه صيصخت ىف دحاو ربخ ىوري هنأ بابلا ىف ام ىصقأ محلا اذه

 نم لقأ نآل كلذو : موي ةفاسم حييبملا رفسلا : ىعازوأألا لاقو « زئاج ريغ دحاولا ربخب نآرقلا

 6 ه كك د كل ١ و



 0000 آ
 كل مكنم ناكن ف تادودعم امايأ» ىلاعت هلوق ل٠

 ١ . حصي ال كلذو ؛ خومنملاب
 ىف ءابقفلا هلاق ؟ اذسهو , لوزنلا ف لاصتالا بجو ال ةوالتاا ىف لاصتالا نأ : هباوجو

 بحي ام دض اذهو « رخأتم خوسنملاو خسانلا وهو ةوالتلا ىف مدقملا نأ ابجوز امنع فوتملا ةدع

 دادتعالا ناكف لازئالاىف امأ ةوالتلا ىف كلذ نا : اولاقف ٠ خ وسنملاو خسانلا لاح هيلع نوكي نأ

 كلذكو 00 امنوك ح 5-5 ةدعاتلا ازهزردتطو ل ةعب رأ لع ةلادلا ةيالاو“ مدقتملا وه لوحلاب

 0 ةيآلا نع ةوالتلا ىف ةرخأتم ةيكم ةيآ نآرقلا فدجب

 : امههئاثو . مولعم ددعب تاردقم : امهدحأ ؛ نابجو (تادودعم) هلوق ىف ((ةثلاثلا ةلأسملا)

 ؛ هريدقت ةفرعم ف طاتحو. ددعلاب ردقي ليلقلا لاملانأ هلصأو (ةدودعم#مارد) ىلاعتهلوةك لئالق

 مكتحر ولا :لوقي هناحبهناك مالكلا اذه نم دوصقملاو « ايثح ىثحو ابص بصي هناف ريثكلا 5

 كلذ تلعفل تّئش ولو ؛ هرثك أ مايص الو : هلك رهدلا مايص مكيلع ضرفأ مل نيح مكنع تففخو

 نوكي نأ زوجي : نيققحلا ضعب لاقو « ةليلق مايأ ىف الا مكيلع موصلا تبجوأ امو متم ر ىنكلو

 نيب ةغقاو ةلثاملا نوكتو (مكابق نم نيذلا ىلع بتك اي) هلوق ةلص نم (تادودعم امايأ) هلوق

 لوطا ىف ناتدملا تفاتخا ناو هلواطتم ريغ ةدمب موصلا قيلعت ءوهو ؛ هجولا اذه نم نيضرفلا

 انلبق نم ىلعو انيلع موصلا ضرف نأ انايا هناحبس هفي رعت نم هانركذ ام دارملا نوكيو . رصقلاو

 الهسمو ؛ مالا عيمجي اهحر ىلاعت هنوكل انا اذه ناكف ءامتقشم دتشت ال ةليلق ةدم الإ ناكام

 ممالا لك ىلع فيلاكتلا سمأ

 ضرف نأ هنم دارملاف (رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك ننال ىلاعت هلوق امأ

 موصلا ريخأت هلف ارفاسم وأ اضي رمز اك نماماف« نيميقملاءاحاللا مزاي امنا تادودعملامايالا ىف موصلا

 هتمحر وهلضفةعسنم هيلعهللا هبنامبحيىلا اورظنا: هللا همحر لافقلالاقءرخأ مايأىلإ مايالا هذه نع

 : ةمدقتملا ةمالاب ةوسأ فزلكتلا اذه ةمالاهذهلنأ ةبآلا لوأ ىف نيبىلاعت هنأو ءفيلكتلا اذه ىف

 باجيإ ىف ةنكحلا هجو نيب ايناث مث « تفخ تمع اذإ ةقاشلا رومالا نأ انركذ ام هنم ضرغلاو

 مث « فيرشلا دوصقملا اذسه تافل-موصلا ضرفي مل ولف ؛ ىوقتلا لوصحل ببس هنأ وهو : موضلا

 ةقشملا تلصحل تاقوالا رثك أ ىف وأ ًادبأ هلعج ول هناف ؛ ةدود حم مايأب صتخم هنأ نيب : ثلا

 روونثلا فرشأ هنؤكل نآرقلا هيف لزنأ ىذلا رهشلاب تاقوألا نم هصخ هنأ : ًاعبار نيب مث ةميظعلا

 نم هيلع قش نمل هريخأت حابأف همازلإ ىف .ةقشملا ةلازإ : ًاسماخ نيب مث ؛ ةليضفلا هذه ببسب

 هذهموصلا باجيإف ىعار 50 ناركشلا ودها لإ" اى نأ لإ قتلا نرفاسملا



 0 نك هوس يدرس 5

 هنأ دارملا نوكي نأ زوجبال ملف موص لك هتمأ نعو هنع خسن هنأ ربخلا ىف سيل هنأ : أ

 دل مز رب سرك ل ا

 هريغ عرشل اخسان محرق فر

 : نكلو ؛ هعرش ىف 3 اموص خسل ناضمر موص نوكي نأ ىضتقي ربخلا اذه نأ 0

 ةيآلا هذه دارملا نأ ,انل نبأ نمف «ةيآلا هذه ريغب بجو مايصل ًاخسان نوكي نأ زوحيال

 . ناضمر ربش ريغ

 مكح ناكل « ناضمر ربش ىه تناك ول مايأالا هذه نأ ىهو 4ةيناثلا مهتجح امأو)

 ظ ارركم رفاسملاو ضيرملا

 ًاتباث ريمختلا ناك لب ٠ نيعم بجاوب سيل ناضمر ربش موص ناكءادتبالا ىف نأ .: باوجلاف

 كجاوولا نأ ناي نأ .وئاجلا نم ناكررطفلا ضانطلل نكح رو كانك ناكاتنلف , ةيدفلا ني

 اهم قرافي ىتلا ةقشملا ناكمل ءاضق الو هيلع ةيدفال هنأ اضيأ زوو ؛ ءاضقلا نود ةيدفلا هيلع

 ىف ريبختلا فالخ مكحلا ىف ضيرملاو رفاسملا راطفا نأ ىلاعت نيب ًاديعب كلذ نكي مل اسبلف « قملا

 حيحصلا ريقملا نع كلذرلاعتهللا خيسناملف « رخأ مايأ نم ةدع ىف ءاضقتلا امهيلع بحب هناف ميقملا مكح

 قيبضتلا ىلإ ريبختلا نع لقتنا امل موصلا مكح نأ نظي نأ زئاجلا نم ناك« اهتح موصلاب هم زلأو

 ىف هللا مكح ريغت ثيح نم حيحصلا ميقا ةلزنمب هيف رفاسملاو ضيرملا نوكي ىتح لكلا معي مكح ؛

 املا> ءاضقلا بوجوو راطفالا ةصخر ىف تباث رفاسلاو ضيرملا لاح نأ ىلاعت نيِبف « موصلا

 تادودحملا مايالا نأال ال ء ضيرملاو رفاسملا مكح ركذ ةداعا ىف ةدئافلا وه اذهف ؛ الوأ

 . ناضمر رهش ىوس

 رمش موصو « ريخم بجاو مايالا هذه موص محلوق ىهو « ةثلاثلا مهتجح امأو ١

 . نيعم بجاو ناضمر

 ريرقت اذهف « انيعم راص مث ؛ اريخم ًابجاو ناك ناضمر ربش موص نأ نم انركذام هباوخ

 امأ ؛ ةيآلا هذه ىلإ خسنلا قرطت نم دب ال نيلوقلا الك لع فترأ ملعاو . لوقلا اذه

 ناضمر موص .نوكي نأ ىضتقت ةيآلا هذه نالف ىناثاا لوقلا لع امأو ؛ رهاظف لوألا لوقا ىلع

 هيفو .ةيآلا هذه كحل ةخسان ةيناثلا ةيآلا تناكف « نييعتلا ىلع لدت اهدعب ىتلا ةيآلاو « اريخم ابجاو

 هلاضتاعم رييختللاخسان (همصيلفرمشلا نم دهش نف) هلوق نوكي نأ حصي فيك هنأ وهو لاكشا



 5 ا و اطيرمب هل ناك نقار امابأو لامع رق
 - 0 1 هر ست مللو ل

 «١1م4» ل وملعت متنك نإ نإ مكل ريح أوم را

 00 نإ مكلريخ 0 فز 0 هيلا ا كلل

 لئاسم (تادودعم امايأ) ىلاعت هلوق ىف نأ ملعا

 : لبق هنثك « فرظلا ىلع بصن : لوأالا : لاوقأ (امايأ) باصتتا ىف (ىلوأالا ةلأسملا)
 لوق وهو : ىناثلاو . ةعملا موي جورخلا تيون : كلوق هريظنو . مايأ ىف مايصلا مكيلع بتنك

 رامضاب : عبارلاو . ريسفتلا لع : ثلاثلاو . الام ديز ىطعأ : مل وقك « هلعاف مسي ملام ربخ هنأ ءارفلا

 1 امان اوصل أ

 لوق وهو . ناضمر ريغ امنأ : لو“الا : نيلوق ىلع ماي"الا هذه ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملاا)

 . ربش لك نم مايأ ةثالث : ليقف ءالؤه فلتخا مث ء سابع نبا نع هاورو ؛ ءاطعو ةداتقو ذاعم

 ًاضيأ اوفلتخا مث ؛ةداتق نع . ءاروشاع موي موصو « ربش لك نم مايأ ةثالث : ليقو  ءاطع نع

 5-0 رض ال ره قفتاو اجا ناكل النقل ا لاقف

 ىورام : لوأالا : هوجوب ناضمر موص ريغ ماي“الا هذهب دارملا نأب نولئاقلا جيتحاو ؛ ناضمر

 بوجو لبق نأ ىلع اذه لدف ؛ موص لك خسن ناضمر موص نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 مث « ةيآلا هذه ىف رفاسملاو ضيرملا مكح ركذ ىلاعت هنأ : ىناثلا . ًابجاو رخآ اموص ناكناضمر

 موصوه موصلا اذه ناك ولف ؛ ناضمرموص ىلعةلادلا ةيآلاهذهدعب ىتلا ةيآلا ىف ًاضيأ امهمكح ركذ

 اذه ىف ىلاعت هلوق نأ : ثلاثلا . زوجي ال هنأو ةدئاف ريغ نم اضحم اريركت كلذ ناكل ء ناضمر

 ءاش نا : ىنعي . ريبختلا لع بجاو موصلا اذه نأ ىلع لدي (ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو) عضوملا

 موصنوكي نأي جوف « نييعتلا لع بجاو هناف ناضمر موص امأو « ةيدفلا ىطعأ ءاش نإو « ماص

 . ناضمر موص ريغ ماياالا هذه

 هذه دارملا نأ سم ىنأو نسحلاو سابع ناك« نيققحا رثك أ رايتخا وهو «ىناثلا لوقلا)ل

 اذهو (مايصلا مكيلع بتك ) الوأ لاق ىلاعت هنأ هريرقنو : اولا ناضمر رهمش : تادودعملا ماي الا

 هلوقب هنيب م“ "ل تا لازف (تادودعم امانأ)ىلاعت هلوقب هنيب ِ مايأو نيمو.و مويل لمتح

 ربش اهنيعب تادودعملا مايالا لعج نكمي بيترتلا اذه ىلعف (نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر ربش)

 لدي ال ةدايز كلذ لكن ال . هيف خسنلا تايئاو هريغ ىلع هل هجو الف كلذ نكمأ اذ ناكر

 .هب لوقلا زوجب الف املع ظفللا



 ا ةيآلا 1 0 0 0 نا 1 00 0

 6 نكد 0 م ا "سا د سا هس هه 000

 رخا 0 نم ةدعف' رس ل وا اضيرم مكلم ناكن م تادودعم امأنأ

 311 لا و 0 ماس مكاو 7 هما ضاص اا

 ناو هل ريخ وهفا ريح حولطل ن نق نكتب ماتم ضن «رتج نزلا

 الثعو اهبشم مايصلا مكيلع 0 : اهب داري « مايصلا نم لاخلا ىلع بصن عضوم ىف نوكي نأ زوي

 مك ةياتك : هريدقت فوذحم ردصملا ةفصوه : لعوبأ لاق : ثلاثلا . مكلبق نم نيذلا ىلع نك ا

 حيرص ىف مه وق فذحلاو عاستالا ىف هلثمو : لاق « هماقم هتعن مهقأو ندطعملا فدخ مهيلع نيبكا

 مقأو هيلإ فاضملاو فاضملا فذخ ؛ ةدحاو ةقيلطت تاذ تنأ نوديربو ؛ ةدحاو تنأ : قالطلا

 . هيلإ فاضملا مسالا ماقم فاضل ةقض

 نأ امأو ٠ مدقت دق ىلاعت هللا قحىف (ل 5 000 ملعاف «نوقنت مكلعل )) ىلاعت هلوق أ

 موصلا نأ مالككسلا اذهب نيب هناحبس هنأ : اهدحأ : هوجو هيففعضوملا اذهب قيل فيك مالكلا اذه

 شحاوفلاورطبلاو رشألا نع عدرب هناف ء ىوملا عاهتناو ةوهشلاراسكنا نم هيفامل ىوقتلا ثروي

 سانلاىعسي امنإ و.« جرفلاو نطبلا ةوهشرسكي موصلا دنا تانيا ايوب اك نومو

 00 هجرفو.هنطب هيراغل ىعسي ءرملا : رئاسلا لثملا نق:لْبق اك « نيذحل

 هياع انوهمو «٠ شخاوفلاو مراحا باكترا نع هل اعدار كلذ 5 را زم هيلع سور هذ

 اونوكتل مايصلا مكيلع تضرف ةيآلاىنعم نوكييف ؛ ىوقتلابابساأل عماج كلذو « ايندلا ىف ةسايرلا رمأ

 موصاا صتخا الو ملىده باتتكلا اذه نأ تملعأو . ىناتك ىف مهيلع تينثأ نيذلانيقتملا نم هب

 نال هبوجو هجو 0 كلذباهنم (نوقتت مكلعل) اماجإ دنعلوقب نأ لاغت ةتذ نس ةصاخلا هذم

 ىوقي نأ موصلاب ركل ىغبفي : ىنعملا : 0 . ًايجاو نوكي نأو دبال ىصاعملا نع سفنلا عنميام

 تا مكموصب هتلانوقتكل | : ىنعملا : اهثلاثو «لعل» ىنعماذهو . ىوقتلاىف واجر

 ؛دشأحو كلا رطل ةلغزلاو « قشأ هنت ءاقتالا ناكفانثك أ .هشبديغارلا فتاك انلك ىقلا كله

 | ءاقتا ناك «حوكنملاو موعطملا كرتب هللا ءاقتا مكيلع لبس اذاف ءايشالا رئاس ىف ةسبغرلا نم

 نم نيذلا ىلع بتك ام مايصلا مكيلع بتك ) دارملا : ابعبارو . فش ىرلبسأ ءانشرالا نايل

 مكلعل : اهسماخو . اهتلاصاو !هتاجرد ظع ببسب اهياع ةظفاحملا كرتو اهلامهإ (نوقتت ركلعل لبق

 . ملعأ هللاو مهراعش موصلا نال نيقتملا هرمز اقاةدانعلا هانم“ يسر نو مللت

 ب
 ذلا ىلعو رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكتم ناك ن ف تادودعم امايأ ل ىلاعت هلوق



 ةبآلا «مايصلا ركيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ ايد ىلاعت هلوق 7

 .: ناتلئسم هيفف (مكلبق نم نيذلا ىلع بتتك اي )) ىلاعت هلوق امأ
 ىنعي ؛ موصلا باحيإ لصأ ىلإ دئاع هنأ : امهدحأ : نالوق هيبشتلا اذه ىف (ىلوألا ةلأسملا)

 نم ةمأ هللا لخأام ؛ مدبع ىلإ مدآ ندل نم ممالاو ءايبنالا ىلع ةبجاو ةبوتكم تناك ةدابعلا هذه

 ءىثلاو «.ةقاش ةدابع موصلا نأ مالكلا اذه ةدئافو ؛ دحو مكيلع اهضرفيال « مهلع اهباحيإ

 هلمحت لبس مع اذإ قاشلا

 ءىثلا هيبشت نآل فيعض اذهو:. هردق ىلإو موصلا تقو ىلإ دوعي هيبشتلا نأ: ىناثلا لوقلاو

 اوقالا لك قاءاوتسالا ىّضتقب هنا : لاقي نأ امافثر ومالا "نم زمأ ى!امهئاوتسا ئضققي“ ءىقلاب

 ىلع ناضمر مايص ضرف ىلاعت هللا نأ : اهدحأ : اهوجو ارك ذ لوقلا اذ نولئاقلا مث ءالف

 قرغ موب هنأ اومعز « ةنسلا نم اموب تماصو ربشلا اذه تكرت اهناف دوبلا امأ ء ىراصنلاو دوولا

 ىبص هللا لوسر ناسل ىلع ءاروشاع موب مويلا كلذ نال ل اريدك و ؛ نوعا ف هيف

 تقو ىلإ هولوذ ديدشلا رحلا هيف اوفداصف ناضمر اوماص مهناف ىراصنلا اهأ ؛ ملسو هيلع هللا

 اكس نتف ميكلم يشأ نامأز'دي مث , ارشع اودازف هيف ديزن ليوحتلا دنع اولاق مث ؛ ريغتبال

 هلوق ىنعم اذهو ءاموي نيسمخ همبأف ةثالثلا هذه لابام : لاقف رخآ كلم كلذ دعب ءاج مث ؛هودازف

 ةقيثولاب اوذخأ مهنأ : اهيناثو ٠ نسحلا نع ىورم اذهو (ابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا) ىلاعت

 هلبق ىذلا نرقلا ةنسب نستسي ريخ"الا لزب مل مث ء اموي اهدعبو هوي نيثالثلا لبق اوماصف انامز

 ل ىعشلا نع ىورم وهو ؛ كنشلا موي موص هرك اذهو امو. نيدمخ ىلإ اوراص ىتح

 1 ممألا رئاس ىلع امارح كلذ ناك ام مونلا دعب عامجاو بارشلاو ماعطلا مرح هنأ هدشتلا هجو نأ

 ىلإ ثفزلا مايصلا ةليل مك لحأ) ىلاعت هلوق نأ ىلع ةعمج ةمآلا نأب لوقلا اذه نولئاقلا جتحاو

 اذه الإ هيلع ليلدالو هيلع لدب ليلد نم هيف دال مكحلا أذبف ٠ مكحلا اذه: خسن ديفي ( مكئاسن

 توبث ىلع اليلد هيبشتلا اذه نوكي نأ بجوف (؟لب نم نيذلا ىلع بتك 5) هلوق وهو « هيبشتلا

 لك ند اهبتم انته لع لذي.ال ءىتب ءىقر,هليشت نأ اني دق : لوألا لوقلا باححأ لاق ء ىنعملا اذه

 نوكي نأو. ناضمرب اصتخم مهموص فتروكي نأ ؛ مهموصب انموص هيبشت نم مزلي ملف ؛ هوجولا

 دوهلا ملع اذإ مالسالا لوبق نم رفني امم ةياورلا هذه لثم نا مث ءاموي نيثالثب ًاردقم مهموص

 : كانك هن وك ىئاضتلاَو

 ىلعبصن «اك » عضوم جاجزلا لاق : لوآلا : لاوقأ ةثالث اك » عضومىف 4 ةيناثلا ةلأسملا) ٍ

 : ىرابنالا نبا لاق : ىناثلا . كلبق نم نيذلا لع ضرف ىذلاك اضرف مكيلع ضرف : ىنعملا نالردصملا



 0 مدقأ ىذلا ىص يلا كلك ندا الل رتل كا 0 ال 9 اذه نم 1

 وعلا اهتلاثو . هلضفب همحريو هل رفخي ميحر روفغ هللا ناف : هتيصو تحلصأ ىتم مثالاو ٠

 هليل وص وكنا طعم لاك ملع اذاف « اهكرت ىلوألا ناك لاعفأو لاوقأ ىلإ حالصالا ءاتيإ ف تاتخأ١ 1

 محو روفغ هنالل ام هذخاؤيال هنأف ء حالصالا الازرلا 0

 مكلبق نم نيذلا ىلع بتك 1ك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ ايرإ ىلاعت هلوق 230

 «نرقت ركل
 ليقهنمو ؛ هل كرتلاو ءىثلا نع كاسمالا ةغللا ىف هلصأو . مايقلاكماص ردصم مايصلا نأ ٍلعا 202020

 نابنوللا ا ايد نمحرلل ترذت ىنإ) ىلاعت هللا لاق « مالكلا نع كاسما هناأل موص : تمصلل

 : سيقلا ؤرما لاق ؛ ةريبظلا مئاق ماقو لدتعا اذإ

 ارجهو راهنلا ماص اذإ لومذ ةرسحب اهنع ملا لسو ابعدف

 لدتعاو راهنلا ماص اذإ ىتح : رمل لاقؤ

 : ةغبانلا لاقو فالتعا ريغ ىلع ماق اذإ سرفلا ماصو ؛ تدكر اذإ حيراا تماصو

 اجللا كلعت ىرخأو جاجعلا تحت ةمئاص ريغ ليخو. مايص ليخ

 : زجارلا لاق ردت لف تماق اذإ . ةمئاض ةركب : لاو

 هماطصلا اه ءاركلاو

]8 

2 
 ب

/ 

 كم

 : سيقلا ؤرما لاق رجنلا ماصم كلذكو « راهلا فصتنم فىوتست تيح سمشلا ماصمو

 لدنج مص ىلإ ناتك عارم“ انفال سر تقلع اننثلا ناك

 سلا بوورغ للا رجفلا عولط نم كالا وه ةعب رشا ىو 2 ةغللا ّق موصلا ىعم وه اذه

 ةينلا نارتقا عم امتاص هنوكب لعلا لاح تارطفملا نع



 وي لا ١

 ةيآلا 0 صوم ا ىلاعت هلوق 7

 : ناثح انبهو ؛ حالصالا اذه ةيفيك نايب ىف (ةثلاثلا ةلأسملا )

 لوقنف . ةخوسنم ةيآلا هذه تراص نأ لبق حالصالا اذه ةيفيك نايب ىف (لوآلا ثحبلال

 هذهةلازاب نوكي امنا ابحالصاف . لودعب وأ ناصقن وأ ةدايزب اما ناكمثالاو فذجلا كلذ نأ انيب

 ةيتما لإ 2+ ا ةرالتلا ومالا

 فنجلا: لوقتف ؛ةخوسنم ةيآلاهذه تراص نأ دعب حالصالا اذه ةيفيك ىف (ىناثلا ثحبلا)

 لاملا لوصو عنم لواحي هنأ ىلع لديام ضيرملا نم ربظي نأ اهنم : هوجو ىلع عقب انهه مثالاو

 ثلثلا نم رثك أب ىصوي نأ اهنمو ؛ هنم عنمب انبهف « دقع مازتلاب وأ « رارقإ ركذب اما « ثراولا ىلإ

 لايعلا ةرثك و لاملا ةلق عم ىصوي نأ اهنمو ؛ ةجاح ةدش براقأللا ىفو «دعاب الل ىصوي نأ اهنمو

 هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ

 : ناتل اسم هيفف ( هيلع مث الفإ) ىلاعت هلوق امأ

 وهو ؛ حالصالا اذه ىف ةميظع ةعاطب ىتأ دق حلصملا اذه : لوقي نأ لئاقل (ىلوألا ةلأسملاإ)

 هنأ : لوآلا : هوجو نم هيأوجو . هيلع مث الف : لاقي نأ هب قيلي فيكف « هيلع باوثلا قحتسي

 20 11 الو دلل هتفلاخ كيرا ليدلا نمراضيأب دهرا ةيذلا لزق لدبلا مثا ملا لل

 ىصوملا لع بعصي كلذواي اصولا صقني حلصملا ناكامل : زاثلاو . لدعلا ىلإ ةيصولا در هنأال هيلع

 داهشالاو ةيصولاب نأ نيب : ثااثلاو (هيلع مث الف) لاقو ةبيشلا لازأ . امتا هيف مهويوو . هل

 ةفلاخم هيف لصح ناو ؛ هيلع مثإ الف ةيصولا فلاخ ناك ناو قحلا ىلإ ريغ ىتم هنأو « كلذ متحتيال

 لجوزع هللا نيبف حبلا مهوي كلذ نال ؛ هرك نم ىلا بحأ نيع هلامل فرصو 0 ةلطوا

 نم راثك الا ىلإ هيف جاتحي ةعامجا نيب حالصالا نأ : عبارلاو (هيلع مثا الف) هلوقل نسح كلذ نأ

 حلصملا ىلع مثاال هنأ ىلاعتنيبف ؛لعفلاو لوقلا نم ىغبذي الام ضعب هللختي نأ هيف فاخيو ؛لوقلا .

 اليمج حالصالا ىف هدصق ناكاذا سنجلا اذه ىف

 حاصلاديري نم فاخ اذإ ؛ نيعزانتملا نيب حلصلا زاوج ىلع ةيآلا هذه تلد 4ةيناثلا ةلأسملا)

 عرشلا ف روذجحم أ ىلإ ةعزاتملا كلت ءاضفإ

 لف نمب قيلي امنإ مالكلا اذه نأ وهو : لاؤؤس ًاضيأ هيفف ( ”ميحر روفغ هللا نالهلوق امأ

 مالكلا اذه هب قيلي فيكف ؛ تاعاطلا ةلمج نم وهف حالصالا اذه امأ ءزوجبال العف

 رفغأ ىذلا انألاق هنثاك ىعأللا لع ىتدألا هيبنت باب نم اذه نأ : اهدحأ ::هوجو نم هباوجو

 ف ةريثكلا نحلل تلمح كنأ 0 كيلا قالون و يو لضوأ نأ بنذملا م 0 مث ب ونذلا

, 



 فر آلا صوم نم 0 0 0 وق 5 0 200000

 كح نكي مل ًارظتنم كلذ ناكاملف ؛ أطخللاو ليملا كرت هجو ىلع ةحلاصم مل ىصوملاو ةثرولا نيب عقب ٠

 نكمي هوجولا هذهف ؛ نيقيلا لاوزو فوخلاب ىلاعت هقلعي نأ حصف « ًارقتسم ايضام مثالاو فنجلا

 .. ىوقاللا وه لوألا هجولا ناكنإو:لفوخلل ىف كانك

 نالمعتسي ةيشخلاو فوخلاو . لع نمف ىأ (فاخ نف) ىلاعت هلوقريسفتى (ىناثلا لوقلاإ)

 ملعلا نيبو « صوصخم نظ نم ةدلوتم ةصوصخم ةلاح نع ةرابع فوخلا نال كلذو ٠ للعلا ىنعم
 اذه ىلعو ؛ رخآلا ىلع امنه دحاو لك مسا قالطا حص اذهلف ؛ ةريثك ر ومأ ىف ةمءاشم نظلا نيبو

 كاذ لعنم ىلع جرحالف « ًادمعتمايفراجوأ هتيصو ىف أطخأ اذإ تيما نأ ةيآلا ىنعم نوكي ليوأتلا

 . عيبرلاو ةداتقو سابع نبا لوق اذهو ؛ هتوم دعب حالصلاىلإ هدربو هريغي نأ

 ق>ىف أطخلا نأ مولعمو : دمعلاوه مثالاو .أطخلارهفنجلانأ انركذ دق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 ىو :هجولا ذه نق . كلذاف دمغلاو ًاطخلا نيب لصف الف ؛ دمعلا ةلزنم هلاطبإ بحب هنأ ىف ريغلا

 نيرمألا نيب لجو زع

 : لئاسم هيف ( ميني حل امن ىلاعت هلوق امأ

 دقو « ةيصولاف هنم دبال ىذلا ىدولاوه هنأ رهاظلا ؟ وه نم حلصملا اذه (ىلو ألا ةلأسملا)

 :قصو'وأ كلو ؤارالاو نم فومادنلت كلذ قوما قمادبماهلازلا نوكي هوقو *: طهاصلا اة لا

 تروظ اذإ (صوم نم فاخ نمف) ىلاعت هلوق تحت نواخدي ءالؤهلكف « فورعملاب رمأي نم وأ
 ىصولالب ؛ بابا اذهف صيصختلل هجوالف كلذ اوملعوأ : ةيصولا ىف مسالاو فنجلا تارامأ مل

 دشأ اهب مهقلعت ناكف ةيصولا تبثت مهم نال كلذو ؛ فيلكتلا اذه تحت لوخدلاب ىلوأ دهاشلاو

 ىلإ ًادئاع نوكي نأو دبال (مهنيب مملصأف) هلوق ىف ريمضلا : لوقي نأ لئاقل (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؟ قباسلا روكذملا:كلذ اف ؛ قباس اروكاذم

 ةيصولا هل نم لع لد (ضوم نم) هلوق نآل ؛ائاصولا لهأ نيب دارها نأ ةببشال نأ : هباوجو

 اكس كلا ةلهأ ني حلصأف : لاهل مهنيب حلصأف : للاعت .لاوهادنأ 8 أوركذ مهن "16 ناصف

 ةيصولا ىف ىصوملا ديزي نأ وه كلذو « ثاريملاو ةيصولا لهأ نيب حلصأف ذ دارملا : نولئاق لاقو
 هوجو نمفيعض لوقلا اذهو ؛ كلذ ىف ةثرولاو اياصولا لهأ نيب حلصي حلصملاف ؛ ثلثلا ردق ىلع

 مثالاو فنجلا نأ : اهناثو . ةثرولا ىلع ال ةيصولا لهأ ىلع لدي امنإ ىصوملا ظفل نأ اهدحأ

 ال و: ركذ الك هركذ راص اضرلاب الإ زحي ملام كلذ نال ثلثلا نم رثك أب ىصوي نأ ىف لخدي ال

 نالطبلا رهاظ هناأل حالصإ ىلإ هلاطبإ ىف جاتح

 « مس رخف ١٠د

 نا ا
1 : 



 يالا ءافلس لضوم نلف ا سف قات هلزق /؟
 0س سل سل ا لا سا هل ا سل يطل ص بصل + 22 سس لا يح اح سا سس سس سس ل سعال سس

 نع هلازأو والاف مثالابجوأ نأب لوألا ليدبتلا كلذ نيب و ليدبتلا اذه نيب قرفلا ىلاعت ركذف
 ؛بابلا اذه ىف دحاو امهمكح نأ ردقي الث «نيرييغتو نيلاكت امهنوك ىف امهك ارتشا دعب ىناثلا

 : لئاسم انههو

 نوقابلاو , ديدشتلاب (صوم) مصاع نع ركب وبأو قاسكلاو ةزمح أرق «لوأآلا ةلأسملا)إ

 . دحاو ىنعمب ىصوأو ىصو : ناتغل امهو فيفختلاب
 الاكل . ءاوتساإلا نع لودعلا هلصارو «« راومالا ىف لدملا :.تفنجلا (ة يناثلا ةلأسملا)

 لات وق هنفورا فقئاخيت :كاذكو  ًافنج « لئقتساملا ىف اهحتفو:« ىضانلا ف نوتلا رسكب فتحي

 هب معياال ثيح نم أطخلا وه فنجلا نأ مهالاو فنجلا نيب قرفلاو ( مثال فناجتم ريغ)

 .دمعلا وه مالاو

 وه هنم دارملا نأ : اهدحأ : نالوق (فاخ _رف) ىلاعت هلوق ىف 4(ةشئاثلا ةلأسملا)

 . ةيشخلاو فوخلا

 . فوخلاب اهقلعت نكح فيكف تعقو ةيصولاو « رظتنم رمأ ىف حصيامإ فوحخلا : ليق ناق

 هنم ترهظف « ىصوي ىصوملا دهاش اذإ حلصملا اذه نأدارملا نأ اهدحأ : هوجونم باوجلاو

 هكا أ ليوان عم وأ « ةلاهجلا نم برض عم قحلا ةقيرط نع ليملاوه ىذلا ؛ فنجلا تارامأ

 روهظ دنغف « قحتسملا نع لدعي وأ , هقح قحتسملا صقني وأ «.قحتسملا ريغ ديدي نأب ًادمعت هتم

 هداسف ترامأ روهظ دنعرمألا حالصإ نآل  حالصالا ىف ذخأيةيصولاقيقحت لبقو كلذ تارامأ

 لوقي ىصوملا ناكف « لعلا نود نم فوخلاب ىلاعت قلع كلذاف « لبسأ نوكي هداسف ررقت لبقو

 ديزأ نأو . براقآلا نود دعاب الل ىصوأ نأ ديرأ ؛ ةروشملا هجو ىلع دهاشااو ىصولارضح دقو

 يصب كلذ نئنعف + ةدايؤلل. قجئسم هنأ عم ًانالف ص6 اى «زةحايرإل اتييم نيكل هنأ عم ًانالف

 هقلعف (افنج صوم نم فاخ نث) ىلاعت لاق كلذلو ؛ هيلع اعطاقال ؛ مثاو فنج نم افئاخ عماسلا

 . ملعلاب هقلعي ملو « نظلا وه ىذلا فوخلاب

 رمتسيال نأ زوجي هنكل هان ركذ ىذلا هجولاٍلع ىصوأ اذإ هنأ باوجلا ىف ( ىاثلا هجولا)

 نع عوجرلا هلف تمي ملام ىصوملا نآل رمتسي نأ زوج و ءاهخسفي لب ةيصولا كلت ىلع ىصوملا
 زيو< نآل «نيمولعم مثالاو فنجلا رصي مل كلذك ناكاملف  ناصقنلاوةدايزلاب اهرييغت و ةيصولا

 . فوخلاب هقلع كلذلف « هيلع اعوطقم نوكي نأ نم عنمب هخسف

 قار زج كلذ نفام ىصوملا,تامو ةدصولاقتست نأ ردقتب نأ ٍضاوجلاَف (ثلاثلا هجولا)
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 00 ديل نا 2

 لك كلكم االول "للاعت دلو اةيآلا ةذه ةلؤلد ذك" أكو ريغ ذب ادحأ دخاؤي ال ىلاعت هللا نأ

 ال ٠ اهملعف ءاسأ نمو هسفنلف احلاص لمع نم :ىرخأ دزو ةرزاو رزتالو ءاهيلع الا سفن 6

 1 1 ا
 ىصولل زو< له هتجاح دتشت نم براقالا فو . بناجالل ىصوأ اذإ 4 ثلاثا ةلأسملا)» 55

 ؛ هيف اوفلتخا نيبرقالاو نيدلاولا نم ثري ال نمل ةيصولا بوجوب لوي نم امأ ةيصولا رييغت 5

 بناجالا ىلإ ةيصولا فرصو لعفي مل اذاف ؛هيلع ةبجاو براقالل ةيصولا تناك: لاق نم مهنف 0020

 انركذ دقو نيبرقأللا ىلا دريو كلذ ضقني : لاق نم مهنمو : هب قدأ ىتجالا كاذ راك

 كلذ نوكي نأ اًماف : ثري ال ىذلا بيرقلل ةيصولا بجوي ال نم'امأ .ءالؤه لوق ليصفت ١

 ىف اوفلتخا مث «هرييغت زوجي الو زئاج وهف ثلثلاب ناك ناف ؛ ثلثلا نم رثك أب وأ ثلثلاب

 لاقمالسلاو ةالصلا هيلع هناأل . ثلثا ند ناصققتلا وه بحتسملا : لوقي نسحلا ناكف « بحتسملا

 باوثلاوهقحهناآل « بحتسم ثلثلا لب : لاقنم مهنمو . ناصقنلا ىلإ بدنف «ريثك ثلثلاو ثلثلا»

 ةيصولاتناكنااماف؛ىلوالاوهاذهو. ةكرتلاردقو ةثرولالاحو تملا لاحربتعي نم مهنمو ءرثك أ هبف

 اضرلا ساقلاو ؛ ةثرولام أب الإ كلذ زوحيال : لاق نم مهنف « هيف اوفلتخا دقف : ثلثلا نم رثكأأب

 اوفلتخا ثلثلا نم رثك أب ىصوأ اذإ مث . توملا دعبالإ ةثرولا لوقلريثأتال : نورخآ لاقو « مهنم

 ءادتباكن وكي لب : لوقي نم مهنمو ؛ تيملانه ةيطع نوكيو ثراولا هزاجأ نإزو< : لاقنممهنف

 ٠ ثراولا نم ةيطع

 الف ؛ !ممفص ىلع اهيلعي و « اهدح ىلع ةيصولل عم ىلاعت هنأ هانعف (ميلع يعج هللأ نإ هلوق امأ

 . ملعأ هللاو « اهيف عقاولا رييغتلا نم ةيفاخ هيلع خي

 (ميحر روفغ هتلانإهيلع مكإ الف مهني ملصاف امئإ وأ افنج صوم نم فاخ نفل ىلاعت هلوق

 ىلإ قحلا نع هلدبي نأ ليدبتلا كلذب دارملا نأ نيب ؛ ةيصولا لدبي نم دعوت امل ىلاعت هنأ ملعا

 هلوق نم دارملا وهو ؛ نسحأ دقف حالصالا قيرط ىلع قح ىلإ لطاب نع هريغ اذإ امأ ٠ لطابلا
 رييغتلاو ليدبتلا نه ابرض ىضتقي حالصالا نآل (مهنيب حلصاف امإ وأ افنج صوم نم فاخ نمف)



 7 5 010 0 هيفف ( هلدب 2 لاعت : وق امأ

 "ساو رولا رف : امهدحأ : نالوق هيف ؟ وه نم لدبملا انه لوألا ةاتلاو

 قوقحلاةمسق ىف اماو 1 ىف اناةيص ولا صولا ريب نافئصولا امأ « سانلا راس وأ دهاشلا وأ

 الا ل : لوصو نم اوعنمم نأبف دهاشلاو ىضولا ريغ امأو ءابمتكي وأ ةدابش ربغي نأبف دهاشلا امأو

 0 (هلدب نف) ىلاعت هلوق تحت نولخاد مهلكءال قرف , هقحتسم ىلإ لاملا

 3 نيب ىتلا عضاوملا نع ةيصولا رييغت نع ىهن ىصوملا وه رييغتلا نع ىهنملا نأ : ىناثلا لوقلاو

 202 براقالا نوكرتيوبناجاللنوصوي ةيلهاجلا ىف اوناك مهن اني نال كلذو ٠ اهملاةيصولاب ىلاعت هللا

 00 نم (هعح ام دعب هلدب نف) هلوقب رجز مث « نيبرقالل ةيصولاب مهرمأ ىلاعت هللاف ء رضااو عوجلا ىف

 4 ١ . فيلكتلا اذه نع ضرعأ

 #00 وكذملا ةيانكلا نأ عم « ةيصولا ىلإ ةدئاع (هلدبنف) هلوق ىف ةيانكلا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ؛هيلع ةلادو ءاصيالا ىنءمب ةيضرولا نأ: اهدا + اهوع و هنفحا وي دوا ةثئ دم ةيضولالو :ةركذم

 ١ ا ا را: تملا لاهم, كلين نيف: ريدقتلاو ء ظعو ىأ (ةظعوم هءاج نف) ىلاعت هلوقك

 0 مدقملار مالا لدب ن ريدقتااو ةقيرلاَو محلا ىلإ ةعجار ءاحلا لبق : اهمناثو . هنع هعمس 71

 : 0 . ةشنتتتسم را هللا ناب اوك كل ذلف كلاب ئضوأ ام ىلإ دئاع نيمضلا أرب اهلاثو

 قيقحلاب سيل ةيصولا ثينأت نأ : اهسماخو . لعف وأ لوق وهو ةيصولا ىنعم ىلإ دوعت ةيانكلا نأ

 ركذملا ةيانكب اهنع ىنكي نأ زوجيف

 لدبملا نوكي نأ طرشب مظعي وأ تبي امبإ مثالا نأ ىلع لدي وهف ( هعمس ام دعب ل هلوق امأ

 هيلع تابثاك هعامس تابثا راصف ؛هب ملعلا عقب ل ول عامسلل ىنعم ال هلا كلذ مع دق

 «همئا» هلوقفف ريمضلاو رصحلل «امنا» ةيلكن أ لعاف (هنولدب نيذلا ىلع هما امنافإل هلوق امأ

 نأ نايب مدقت دقو «لدبلا ىلا الإ دوعي ال ليدبتلا كلذ مثا نأ : ىنعملاو « ليدبتلا لإ دئاع

 وه نم لديملا
 .هيبأ رفك ىلع بذعي ال لفطلا نأ : اهدحأ . ماكحأ ىلع ةيآلا هذه اولدتسا ءابلعلا نأ معاو

 نافهنيد ىضقي ال نأب هيف رصق ثراولا نا مث ؛ هنيد ءاضقب ثراولا رمأ اذإ ناسنالا نأ : اهناثو

 ملا نأ ةنالا 3 لانكا ضبا دلك اكراولا كلذ ريصقت هليلسل بانعي الا .كفملا ناشنالا

 ءلدبملا ىلإ الا دوعي ال ليدبتلا ملا نأ ىلع هلاد ةيآلا هذه نال كلذو هيلع هريغ ءاكبب بذعي ال



 ل ا

 دق ةيآلا «هعمسام دعب هلدب نف» ىلاعت 0 |

 كما ع ع سو 222 - 008

 هاد ميلع عيملانإ هودي نيد ع هع اما همام دعب هلدد نق

 نيرتعملاو نيرسفملا رثك | لوق وهو :هثر النموح قو ثر. نم قح ق ةحوسم تاراضاا |

 سابعنبا بهذم وهو . ثري ال نيميف ةتباث ثري نميف ةخوسنم اهنا : لاق نمم.منمو ؛ ءاهقفلا نم

 :كاحضلالاق ىتح « دايزنب ءالعلاو راسإ نب سم وكاحضلاو سواطو قورسموىرصبلا نسحلاو

 كف اجادللا صوأ نإ: نضواط لاق : ةيضخت هلمع متخ دقف هئابرقال هدرا نأ ريغ نم كام نه

 بوجو ىلع ةلاد تيقب ةيآلا هذه نأ ءال وه دنعف « براقالا ىلإ درو مهتم عزت براقالا كرتو

 : نيهجو نم ءالؤه ةجحو . اثراو نوكي ال ىذلا بيرقلل ةيصولا

 ثراولاق حف هب لمعلا كرت بيرقلل ةيصولا بوجوىلع ةلاد ةيآلاهذهنأ (ىلوألا ةجحلاإل

 عامجالاب وأ «ثراول ةيصوال الأ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اماو ثيراوملا ةيآب اما « بيرقلا

 .اثيدحو امبدق هيف فالخلا روبظ عم دوجوم ريغ عاجالا انههو ؛ ثرأولل ةيصوال هنأ ىلع

 امراو نوكي ال ىذلا بيرقلل ةيصولا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا تبت نأ بجوف
 الإ" نيشللل“ تبن نأ كاناادل ملسم ءىرما قحام» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق « ةيناثلا ةجحلا ال

 هذه نوكت نأ بجوف ؛ ةبجاو ريغبراقالاريغل ةيصولا نأ ىلع انعمجأو : هدنع ةبوتكم هتيصوو

 ةيصولا هذه بوجو ىف نآرقلل ةدكؤم ةنسلا تراصو « براقالاب ةصتخم ةبجاولا ةيصولا

 قر الا عدلا كلور قت ىف هعيش ظرراع هال اوقلما ناب هوانا يدار
 انك دقات( نادارأكليزم ضو ةدصو نانا نم ) لال هارت كلغللا مهل ام وجا ا

 . لبق امف هريرقت

 تارك لا ىذا ةتارقلا نس ىرقتخ كال انغام دال ده كب اللا (ثلاثلا ثحبلا إل

 رقذاأللاف رةف الل ةيصولا' هذه ليج هنأ داوعسم كا نع لقن :(لواألا ؛ نيعضوم ىف اوةلخا الز

 كيان نطل اهو رسما | نع ىو يات 1 ب ءانعالا مث : ىرصبلا نسحلا لاقو : ءاب رقأألا نم

 ىوذل ثلثلا ىثلث لعحي : هثرت ال ةبارق هلو هتبارق ريغل ىصوبي نميف اولاق مهنأ ىلعي نب كلملا دبعو
 ةيدولا تعزتنا نيجاتحم اوناكنا براقالا نأ سواط نعو . هل ىصوأ نمل ثلثلا ثلثو ؛ ةيارقلا

 ملعأ هللا ةيراقإلا: ىلإ تدزاضتن اجلا

 4 يلع عيمس هللا نا هنولدبي نيذلا ىلع همبأ امتاذ هعمس ام دعب هلدب نفث ) ىلاعت هلوق

 ئز ءرجا ىرختل انو هني هذا مظعو ء اهبوجوو ةيصولا لس 1 ابل لايك معا



 ةيآلا «توملا ىدحأ رضح اذا مكيلع بتكو ىلاعت هلوع 1

 ىذلا هللا اوقتاو) هلوقب كلذ ىلاعت هللا دك أ دقق « محرلا ةلص لجأل هل ةيصولا تزاج
 ريرقت اذهف (ىبرقلا ىذ ءاتياو ناس>الاو لدعلاب صأي هللا نا) هلوقبو (ماحراألاو هب نولءاست

 . بابلا اذه ىف لسم ىنأ بهذم

 . ثاحبأ بهذملا اذه ىلع ًاعيرفت هجوتيف ةخوسنم ةيآلا ناب نولئاقلا امأ

 : اهدحأ : اهوجو اوركذو ؟ ةخوسن» تراص ليلد ىأب اهنأ ىف اوفلتخا (لوآألا ثحبلاإ)

 هلا ءديعب اذنهو طقف هقح قح ىذ لكث يراوملا لهأ ىلاعت هللا ءاطعاب ةخوسنم تراص ابنأ

 صيصختلا كلذ هبجوي ام رثك أو . ةيصولاب رخآ ردق بوجو ثاريملاب قحلا ند ردق عم عنتمبال

 ثيح نم ؛ نيدلاولا الإ فاخي مل نميف ةخوسنم نوكتت نأو دبال هنا : لئاق لوي نأب « خسنلا ال
 . خسن ال. صيصخت اذه نأ الا ءىث ةيصولل قبب الف ء ثرالا ببسب امل ًاقح لاملا لكر يصي

 لاكشالا نأ الإبرقأ اذهو«ثراول ةيصوالالأ» مالسلاهيلع هلوقب ةخوسفهتراص اهنأ : اهناثو

 هب نآرقلا خسن زوحي الف دحاو ربخ اذه نأ هيف

 00 طل راثذلا ب دخاو بج .ناكنإو نيطاا اذه نأ لاوسلا اذنه نق نأ

 كرار وسال ةنلاب

 لواألاو  عطقلا هجو ىلعوأ نظاا هجوىلع لوبقلاب هتقات ةمثالا نأ ىعديو : لوقي نأ لئاقلو

 عونمم ىئاثلاو هب نآرقلا خسن زوجي الف « دحاو ربخ هنأ ىلع مهنم اعامجا نوكي كلذ نأ الإ ملم

 . زئاج ريغ هنأو أطخلا ىلع اوعمجأ دق اوناكل ؛ داحآلا باب نم هنأ عم هتحصب اوعطق ول ممنآل

 لدي عامجالانآلل ؛ نآرقلا هب خسني نأ زوحيال عامجالاو : عامجالاب ةخوسنم تراص هنأ : اهثلاثو

 نأ لئاقلو . ليلدلا كلذ ركذ نع عامجالاب اوفتك ١ مهنأ الا ًادوجوم خسانلا ليلدلا ناكهنأ ىلع

 ىلع عامجالا داقعنا ىعدي فيكف ؛ خسنلا اذه عوقو ركنأ نم ةمآلا ىف نأ تبث امل : لوفي

 ول ةيصولا هذه : لوقن نأ وهو ؛ ىسايق ليلدب ةخوسنم تراص اهنأ : اهعبارو . خسنلا لوصح

 اسايق ؛ نيبرقالا ءالؤه قح طقسي ال نأ بجو ةيصولا هذه دجوت ملام دنع ناكل ةبجاو تناك

 نوقحتسيال نيبرقالا ءالؤمل ةيصولادجوت ملام دنع نكل ء اهب ةيصولا دجوت ال ىلا نويبدلا ىلع

 ىطتقي ةنآلا رفاظو (نيد وأ ام ىصوي ةيصو دعب نم) ثيراوملا ةيآ ى ىلاعت هلوق ليلدب ؛ ايش

 ” لومي نأ لئاقلاو ١ كاري لمهأ ىلإ كيورم عبجأ لاملاف .« نيداالوءةيصو. نكت ملاذإ أ
 لعأ هللاو زئاج ريغ سايقلاب نآرقلا خسن

 :لاقنم مهنم « نيلوق ىلع اوفلتخا ةخوسنم تراص ةبآلا هذه نأب نولئاقلا (ىناثلا ثحبلا)
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 روضح . عم بعل 7 ا ل ولو' 4 .افورعم نكي ملمع 0 نيبو :

 شاخالا بئاوش نع ةيلاخ « ةليمج ةقيرط لع ةيضولا هفلك ىلاعت هان ةرزس ايا بامزكا ١ رقولا ١ ظ
 هيف ىلاعت طرتشي مل: ةيجاو ةيصولا تناول: لوس لآ نحال سلف ةداعلاب ملعيام باب ا

 . انيب امل هيلع فوقولا نكميال ىذلا ء طرشلا اذه .

 ءدكؤم ردصم (اقح) هلوقف «هبوجو ديكوت ىف ةدايزف ( نيقتملا ىلع ًاقح) ىلاعت هلوق امأ

 ؛ اهخاكلذ وح 21

 « مجريغ نود نيقتملاب فيلكتلا اذه صيصخت ىضتق, مالكلا اذه رهاظ : ليق ناف

 : ىوقتلا رثآ نملمزال هنأ (نيقتملا ىلع اقح)هلوقب دارها نأ : لوألا : نيهجو نم باوجلاف

 ىنعملا اذه بوجو:ئضتقت ةيآلا هذه نأ قاثلا ءهيفالكلا ل خديف اًنهذمو هل ةقيارط هلعجو هاركو

 قيرطلا اذهف « ممريغو نيقتملا قحىف ةماع فيلاكتلاو تابجاولا نأ ىلع لد عامجالاو « نيقتملا ىلع

 . ةيآلا هذه ريسفتب قاعتيام ةلمج اذهف ؛ فراكتلا اذه تحت لكلا لخدي

 ابدن تناك: لاق نم مهنمو ةبجاو تناك: لاق نم مهنم « ةيصولا هذه اوفلتخاسانلا نأ معاو

 دك أ ىلاعت هنامث ؛بوجولان ع 'ىني نيظفللاالكو (كيلع)هلوقبو (بتك ) هلوقب نولوألاجبتحاو

 ؛ ةخوسنم تراص ةيآلا هذه لاق نم مهنم ؛ اوفاتخا ءالؤهو (نيقتملا لعاقح) هلوقب باحيالاكلذ

 نم هلوق ريرقتو . قابفصالا ملم ىأ رايتخا اذهو ؛ ةخوسنم تراصام اهنا لاق نم مهنمو

 هللا هبىصوأ ام مكيلع بتك اهانعمو ؛ ثينراوملا ةيآل ةفلاخم ىه ام ةيآلا هذه نأ : اهدحأ . هوجو

 ا دك ل (يدال وأ ىف هللا مكيدوي) ىلاعت هلوقنم نيبرقالاونيدلاولا ثيرروت نم « ىلاعت

 . مهئابصنأ نم صقني ال نأو « مهلع مل هللا هب ىصوأ اها نيف ودب نيبرقاثلا وا ىطنلا وال ىو اذ

 ةيصولاوىلاعت هللا نمةيطع ثاردملاب ةيصولا توبث عم ءابرقالل ثاريملا ت وبث نيبةافانمال هنأ : اهيناثو

 لوصح انردق ول: اهئلاثو . نيتيالا كح ثاريملاوةيصولانيب هلعمج ثراولاف . توملاهرضح نمي ةيطع

 . نيبرق الل ةيصولا بج وت ةيآلا هذه نال كلذو:ةب الا هذه: صصخم ثار يملاةنآ لعج نكم ناكل ةافانملا

 :ةيآلا هذه تحت الخاداثراو نوكيال ىذلا بيرقلا قبيو ثراولا بيرقلا جرخت ثاريملا ةنآ مث

 لتقلاو قرلاونيدلا فالتخا ببسب كلذو « ثريالنم مهنمو ؛ ثرب نم نيدلاولا نم نآل كلذو

 طقسي نم مهنمو ةبجاحلا بابسالا هذبب ثرءال نم ةضيرف ىف نوطةسي ال نيذلا:براقالا نمو

 لك ىف طقسي نم مهنمو . مهنم ثاريملاب ىلوأ وه ند ةعقاولا ىف ناكاذإ ؛ لاح ىف تبثيو لاح ىف

 امثراو نكي مل نمو ؛ هل ةيصولا زج مل اثراو ءالؤه نم ناك نم لكف ,حر ىوذ اوناكاذإ لاح '
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 ا 8 0 رضح لوف براون نس ْ " 00 ا لفل ثنؤملا ني لصافلا ناك

0 0 0 .ةأرلا نير سلا ني لص اقل نآل نووكذ
1 

 ف . ماقنا دع لق 0 ير ير جسم
 ليقب عفر عضوم ىف ةلمجاو « ربخو أدتبم نم ةبكرم ةلمج , ملاق هللا دبع كلوقف

 ظ 8 ١ لئاسم ةيقق («نيبرقالاو نيدلاولل ) هلوق 0

 - نمل ةبجاو اهنأ كلذدعبنب « ةبجاو ةيصولا نأ نيب امل ىلاعت هللا نأ ملعا «ىلو آلا ةلأسملا)
 , ا دعب الل ثنوصوي اوناك مهنا : مصألا لاق : لوألا : ناهجو هيفو : نيبرقألاو نيدلاولل:لاقف

 مالسالا لوأىف ىلاعت هللابجوأف : ةنكسملاو رقفلا ىف براقالا نوكرتيو « فرشلاو رخفلا ابلط
 ' ةيصولا هذهباجيا نا نورخآ لاق: ىناثلا . نيب اذهوهوداتعا اوناكامع موقلل اعنم . ءالؤهل ةيصولا
 ةجارتخا ىف ىدعتي ال نأ همزلأو هلام ىف ىصوملا ىلإ رابخلا هللا لعج ؛ ثيراوملا ةبآ لبق ناكامل

 انلزن امل كلذا او“: هراتخاو كلمت مهلا الصاو نوكيف نيبرقآلاو نيدلاولا نع هتوه دعب . هلام

 نيبف«ثراول ةيصو الف هقح قح ىذ لك طعأدقدتلا نا» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ثيراوملا ةبآ
 نأو « هقح قح ىذ لكل ردق ىلاعت هتاف نآلا اماف « ىصوملا ةبطعب مهلا الصاو ناكمدقت ام نأ
 تناكهجولا اذه لعف ؛ ةئبلا ثراول ةيصو الف كلذك ناكاذاو ؛ ىصوملا ةيطع نم ىلوأ هللا ةيطع

 نيبرقالاو نيدلاولل ةبجاو لبق نم ةيصولا

 اذه ىلعف دالوألا مه : نولئاق لاقف ؟ مثنم (نيبرق الاو) هلوق ىف اوفلتخا يناثلا ةلأسملا)
 راو دالرالاو ضلاو | ةيصولاب ىلاعت هللا رمأ

 نيدلاولا ادع نم نيبرقالا نم دارملا نأ دهاجمو سابع نبا لوق وهو «ىناثلا لوقلاوإل
 نم لوقىنعم اذهو ثربال ى:رمو ؛ مهنم ثريزم تابا رق عيمج مهنأ (كلاثلا لوقااو إل

 . ةخوسنم اهآر مث «ةيارقلل ةيصولا قعر

 نع نوجراخ مهف نوثراولا امأف : هيراقأ نم لجرلا نم نوثريال نم مث «عبارلا لوقلاورل
 دارملانوكي نألمتحو « هب ىصويام ردق هنم دارملا نوكي نأل متحف (فوردملاب) هلوق امأ . ظفللا

 هناكف «فورعملا ىف لخدي نيهجولا الكن آل « ىصوي.ال نم نيبرقأألا نم هل ىصوي نم زيبمم هنم
 « لثككف ىوس اذإو فورعملابف : مهيب لضاف اذاف « ةليمجا قيرطلا كلسي هأأ ةضرلا ىف ةرمأ لاعت
 نيب ىوس ولو ءافورعم كلذ نكي ل ىنغلا ىصوأو ريقفلا مرحول هنآل لثمكف ضعبلا مر> اذإو
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 م ةيآلا «توملا ؟دحأ رضح اذا مكيلعبتك» ى

 هيلع اوجتحاو « ريثكلا لاملاب صتخم ةيآلا هذه ىف ريخلا ظفل نأ وهو ىناثلا لوقلاو)

 داري امئاف . لام وذ نالف : لاقي م « ًاريخ كرت هنا : لاقيال امهرد كرت نم نأ : لوآألا : هوجوب
 هلومتيام لك ىلع ةقيقحلا ىف عقي دق لاملا مسا ناكنإو « ةجاحلا لهأ دح هتزواجمو هلام ميظعت

 هيدارب امتاف . شيعلانم ةيهافر ىفو « ةمعن ىف نالف : لبق اذإ كلذكو « ريثك وأ ليلق نم ناسنالا

 مسالا ىقن وهو روهششم زاجما نم باب اذهو ؛ هللا ةمعن نع كفنيال دحأ ناكنإو « ةمعنلا ريثكت

 نم نمؤمب سيل» هلوقو «دجسملا ف الإدجسملاراجل ةالصال» هلوق نم ىوردقاك . هصقنل ءىجلا نع

 . اذه وحنو (عئاج هراجو ًاناعبش تاب

 ناك ابل نيتك وأ« الئلق ناك ءا وس, كا رتاج 15 قة از ريض ول! تبان «ةثلاثلا ةجحلا)

 ناك اليلق ءام ًائيش كرتي نأو دبال دحأ لكنآل « ًاديفم ًامالك (ًاريخ كرت نإ) هلوقب دييقتتا

 هب رتسي ىذلا سابركتلا نم:رذقالو ءننخ ةرسك هعم قببالو ًانايرع تومب ىذلا امأ .. ًاريثك وأ

 له لاملا كاذف  ريثكلا لاملا ريخلا نم انهه دارملا نأ تبث اذاف  ةردنلا ةياغ ىف كاذف ؛ هتروع

 . نالوق هِي ال مأ دودحم نيعم رادقمب ردقموه

 ىلع نع ىورف « اوفاتخا لوقلا اذمب نولئاقلا مث :«نيعم رادقمب ردقم هنأ «لوألا لوقلا)

 اهنإ ال : لاق . ىصوأ الوأ لاقف « مهرد ةثاعبس هلو ؛ توملا ىف مل ىلوه ىلع لخد هنأ هنع هللا ىضر

 ىنإ : اهلاقالجر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاعنعو ؛ لامريثك كلسيلو (ًاريخ كرت نإ) ىلاعت هللا لاق

 هللالاق : تلاق . ةعبرألاق ؟ كلايع 5: تلاق . فال آ ةثالث لاق ؟ كلام 5: تلاق . ىصوأ نأديرأ

 الفمثرد ةئاعبسكرت اذإ سابعنبأ نعو ؛لضفأ ورفكلايعلهكرتافريسي ءىنثل اذه نإو (ريخ كرت نإ)

 مرد ةئامسخ و فلأ نم ىعخنلا نعو ؛ مهرد فلأ ةداتقنعو: صوأ مهردةئامنامث غلب ناف « ىصوي

 نال ؛ لاجرلا لاح فالتخاب كلذ فاتخي لب ؛ نيعم رادقمب ردقم ريغ هنأ (ىلاثلا لوقلاو ١

 لايعلاةرثك لجل ىنغلاب هريغ فصوي ال ردقلا كلذب و « ىنغ هناب ءرلا فصوب لاملا نم رادقمب

 نحال نلف «.دايتجالا  سح ندقم رادقم اقلعتم نوكي نأباحبالا ىف عنتمي الو « ةقفنلا ةرثكو

 ول لوقي نأب . طق اهيف بجت ل ةيصولا هذه نأ ىلع ةلالد لاملا رادقم ىف نايبلا دّقف لعحجب نأ

 اف يجاولا لاملا ردي نإ هوجو

 ناتل أسم هيفق (ةيصولا إل هلوق امأ

 ىف ريمضلا ركذ كلذلو « ءاصيالا ةيصولاب دارأ هنأل (بتك ) لاق امنا (ىوألا ةلأسملا)

 لاط امل مالكلا نآل ؛ ةيصولاو لعفلا نيب لصفلل ركذ امنا اضيأو (هعمس ام دعب هلدب ن) هلوق

 «ه رخنخن هدهد



 تدلل يف ترحل ف 1 - ا

 5000 آل 0 اذا 0 بتكو» ىلاعت هلوق 14
 ل هرلو مسام ل

 0 نقلا علت ترا نيرا

 1 مكحلا

 نييرفالاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نا توملا كدحأ رضح اذا مكيلع بتك  ىلاعت هلوق

 « نيقتملا ىلع امح فورعملاب

 مكدحأ رضح اذإ ) هلوق امأ ؛ هانيب امىلع بوجولا ىضتقي (مكيلع بتك ) ىلاعت هلوق نأ ملعا

 اوركذ مث ءاصيالا نع ازجاع نوكي تقواا كلذ ىف نال « توملا ةنياحم هنم دارملا سيلف (توملا

 نظرا ىو | انوملا ةرامآ روضح 'دارملا نأ نيرثك الا راتخا وهو : لوألا :نيهجو هريسفت ىف

 نمل لاقي 0001 ل ل مارملا هلع فاك نيف لاكي فيلا قا ماع كادر فرخ

 ةحصلا لاح ىف ةيصولا مكيلع ضرف دارملا نأ مصالا لوق : ىناثلاو . لصو دق هنا : دلبلا براق

 لآ" اهادحلأا:نيهج ولى وأ لولا لاوقلا و: ىضاعلا لاق اذك !واعقاف توما انرضحل [ذ!:!ولوفت نأب
 كلذ نكمأ اذإو  رهاظلا وه هانركذام نأ : ىناثلاو . زاج توملا هتيصو ىف ركذي مل ناو ىصوملا

 . هريغ ىلع مالكلا لمح زجب مل
 نآرقلا نمريثك ىف لاملا هب داري ريخلاو انهه لاما هنأ فالخالف (ًآريخ كرت نإ هلوق امأ

 : نالوقانهه :لوقنفاذه تفرع اذإو (ربقف ربخنم «ربخلا بحل هنإو ء ريخنم اوقفنتامو) هلوةك

 جتحاو ؛ لكلا ىف ةبجاو ةيصولاف « ىرهزلا لوق وهو « ريثكلاو ليلقلا نيب قرفال هنأ : امهدحأ

 لدي ؛ريخ ليلقلا لاملاو « ًاريخ كرت اذإ امف ةيصولا بجوأ ىلاعت هللا نأ : لوألا : نيهجوب هيلع

 001 1 1 2 رد لاقم لع ىف للاعت هلوقف نآرقلا امأأ »لوقت نآرقلا هيلغ
 «هي عفتنيام ريخلا نأ وهف لوقعملا امأو (ريقف ريخ نم ىلإ تازنأ امل) ىلاعت هلوق اضيأو (هري ارش

 . ًاريخ نوكيف كإذك ليلقلا لاملاو

 ليلدب : رثك مأ لق لاملانم قبب امف ثيراوملا ماكحأ ربتعا ىلاعت هللا نأ 4 ةيناثلا ةجحلا)

 اناللارلا كراك لف ءاننللو نوتقآلاو نانلاولا كرتام قه لاجرلل) ىلاعت هلوق

 . ةيصولاف كلذك رمألا نوكي نأ بجوف (ًاضورفم ًابيصن رثك وأ هنملق ام نوبرقألاو



 لوتقملانا : موق ىف دق 7 1 داسف 6 ةيالا 'هذهن هل 5 يع ملا ةلأسملا)

 عرش نأ بهف « لتقي مل ول تومي نأ بحي لتقي ىذلا ناكاذإ اولاقف . تومي نأ بجول لتقي 1
 ءاوس تومي ناسنالا كلذ نكل « لتقلا ىلع مادقالا نع التاق نوكي نأ ديرب نم رجزي صاصقلا

 ةايخلا لوصح ىلإ ًايضفم صاصقلا عرش نوكيال ذئنيحف . هلتقي مل وأ لتاقلا اذه هلتق

 الف « لتقي ملو هلتق ديرأ نميف ال تومي ناكل تقي ملول لتق نميف لوقن اما انا : ليق ناف
 دقف تومي ناك: متلقاذاف ؟ هلاح نوكي فيك لقي ل ىل لتق نميف لاقي امنا, نييلأ انلق: ملقاممزلي

 مكانمزلأ اه ححصي كلذو « هلتقك هتوم نوكي نأ هلتق عوقو حص تقو لك قح نم نأ ىف متمكح
 نأب وأ . لتقلا نع عنام هعنم هنآال اما هلتقي ملول هنأ مولعملا مكلوق ىلع نوكب نأ نم لالا

 ىضاقلا ظافلأ هلك اذه « ىانم لأ ام ةح كلد ىفو ء تومي ناك هنأ هلتق فاخ

 نروبلعيو بقاوعلا نوفرعي نيذلا ءالقعلا هب دارملاف (بابل الا ىلوأ ايزإ ىلاعت هلوق 5
 كلذ راص دوقلاب نوبلاطي مهنأ اوملعو : مهئادعأ لتق ىلع مادقالا اودارأ اذاف . فوخلا تاج

 فكلا ًاببس هفوخ ناكك لذ فاخ اذاف هسفن فالتاب هريغ فالتا ديربال لقاعلا نال ؛ مل ًاعدار

 ركفلا اذهىلا هيد. لقع هل نم هانركذ ىذلا ركسفلا نم دلوتي امنا فوخلا اذه نأ الا : عانتمالاو

 اذهب هناحبس هللا صخ ببسلا اذهلف ء. فوخلا اذه هل لصحال ركفلا اذه ىلا هيدهب هل لقعال نف
 بابلالا ىلوأ باطخلا

 لئاسم هيفف (نوقتت ملل ىلاثت لوداع

 عيمجب املاع نكي مل نم قح ف حصي امنا كلذو . ىجرتلل «لعل» ةظفل «(ىلوآلا ةلأسملا)

 نم نيذلاو مكقلخ ىذلا مير اودبعا سانلا اهمأاي) ىلاعت هلوق ىف قبس ام هباوجو « تامولعملا

 (نوقنت مكلل م لبق ١

 قاناك اوس ؛ ىوقتلا لكلا" م هاري كلن هنأ 1 لدي اذه : ىنابجلا لاق يناثلا دل أسملا)

 ةيآلا كلت ىف اضيأ هباوج قبس دقو . ةربجلا لوق فالخب ؛نوقتتي ال وأ نوقتي مهنأ مولعملا

 مكلعل : دا رملانأ : مصالاونسحلا لوق : امهدحأ : نالوق ةيآلا ريسفت ىف (ةثلاثلا هلأسملا)

 نيف ؛سيل زف[ ءوجنولا لك نم ئوقتلا وه دارملا نأ :"ىانلاو . ضاصقلا فوخ لثقلا 00

 رومألادابعلا لع بتك امنا ىلاعت هللا نأ مولعمو : ىلوأ لكلا ىلع هلمخ , ىوقتلل صيضخت ةيآلا

 انه. ناكاذاف//!ارنغاا فكي و ىصاخملا بايتجاب انانلا وقتي نأ لالا, هنيغو صايققلا نا نان

 هيلع مالكلا لمح بجو للصالا دوصقملا وه



 "1 1 لك دوت كلا 1 0 نال 0 ققال ىلا ةحا رجلا و ةجشلاف

 ؛ سفنلا ف لصاح صاصقلا فوغ ؛ دوقلا مزليف « سفنلا قوهز
 ىف نأ دارملا نوكيف « ةيوستلا باجبإ صاصقلا نم دارملا نأ (ثلاثلا هجولا)

 وهو ةيلهاجلا لهأ هلعفي ام فالخب ؛ لتاقلا ريغ لقي ال هنآل ؛ لتاقلا ريغل ةايح ةيوسنلا باحيإ
 يعل ل

 نم مكيلع صق يت كلا ءازوجلا وبأ أرق (عبارلا هجولارل
 نم احور) هلوقك بواقلل ةايح نآرقلا ىف مكل ىأ . نآرقاا (صاصقلا) ليقو ؛ صاصقلاو لتقلا

 معأ هللاو (ةنيب نع ىنا نم ىو انس

 ةغلاب ةغللاب ىتاعملا عمج عم زاحيالا ىف ةيآلا هذه نأ ىلع نايبلا ءاسلع قفتا ((ةيناثلا ةلأسملا)

 ضعلا ل3 :ملوقك , ةريثك ظافلأب ىنعملا اذه نع اوردع برعلا نآل كلذو « تاجردلا ىلعأ ىلإ
 اذه ق مهنع ةلوقنملا طافلآلا دوجأو . لتقلا لقيل لتقلااورثك أ : نيرخآ لوقو . عيمجلل ءايحإ

 : هوجو نم توافتلا ناببو ؛ اذه نم حصفأ نآرقلا ظفل نا مث . لتقلا . ضنا“ نقلا“: مطوق بابلا
 ىف لخديال ( مكلو) هلوق نال ؛ لكلا نم رصخأ (ةايح صاصقلا ىف ركلو) هلوق نأ : اهدجأ
 دبال عيمجلل ءايحا ضعبلا لتق : لئاقلا لوق نال . كلذ ريدقت نم عيمج ا ىف البال ذإ « بابلا اذه

 صاصقلا ىف) هلوق نأ تءلع تامأت اذاف . لتقلل ىفنأ لتقلا: :رطرق ىف كلذكو « هلثم ريدقت نم هيف

 هالك كلل نأ لتقل" : موق نأ : اهناثو . لتقلل ىفنأ لتقلا : موق نم ًاراصتخا دشأ (ةاَيَح

 نال «كإذك سيل (ةايح صاصقلا ىف) هلوقو . لاحم وهو هسفن ءافتنال ًاببس ءىثلا نوك ىضتقي

 2 لص ل ًايبس هلعجام مث ؛ . صاصقلا و رع «ذملا

 ظفلل ريركت هف . لتقلل ىفن ةنأ لتقلا : موق نأ :اهثلاثو . ةايحلا عاونأ نم عونل ايبس هلعج لب

 7 لا لأ لتفاا# (كتاقلا لزرق' نأ: 5 كلذك (ةايح صاصقلا ىف) هلوق سيلو « لتقلا

 امهريغو حرجلانعولتقا نععدرأا ديفي (ةأايح صاصقلا ى) هلوقو « لتقلا نع عدرأا الإ ديفي.ال

 : ) ةايحلا لوصح نمضتإ هنأ ثدح نم اه بولطم لتقلا ىفن أ - امسماخو 2 دئاوفلل عمجأ وهف

 لتقلانأ : اهسداسو .ىلوأ اذه ناكف . لصأ دوصقم وهو ةايجلا لوصح ىلع ةلاد اهناف ةيآالا امأو

 لتقلاوه لدقلا عوقول ىانلا اما« لتقلا ةدايزل ببس وه لب ل اتقلل ًايفان ْْن وكبال هنأ عمم ؛ لَتق 1

 رهظف 2 اردتقتو ًارهاظ ة هحصحص ىهف ةيآلا اه 17 لطاب مطوق ر هالظف صاصقلا وهو ن صوضخم ا

 برعلا مالكن يبو ةيالا نيب توافتلا



 ك1 ا ا. هس ص سس ص صسعس سمس <

 هذ 2

 نوع كلل بألا وأ“ 8 صاصقلا ىف ذ مكَلَو

 نا 3 9 اباذعت 1 0 ولا نأ انيب انأ : 0 1 باذع وه قالطالا دنع ١ يلآلا

 : اهلاثو . هجو نود هجو ىف الا هيلع باذعلا مس قالطا حصيإ الف بئاتاا ق> ىف امك. اناحتما

 ىلوقح كلذ نال « هنع وفعلا نم مدلا ىلو نكمي ال نأب صتخ نأ زوحي ال هنع ىنع نمل لتاقلا نأ

 ملعأ هاو قوةحلا رئاس طاقسا نم هنكمت ىلع ًاسايق هطاقتسا هلف مدلا

 (نوقتت مكلعل بابلآلا ىلوأ اي ةايح صاصقلا ىف مكلو) للاخت هلق

 ياب,نم صاصقلا ناكر . .نضاصقلا ةمدقملا آلا ى يجوز[ ل1 معا
 ؟ فيعضلا دبعلا ماليا هتمحر لاكي قيلي فيك لاقي نأ وهو لاؤس هيف هجوت « ماليالا

 (ةايح صاصقلا ىف مكلو) لاقف « صاصقلا عرش ةمكح هبيقع ركذ لاؤسلا اذه عفد لج الف

 : لئاسم ةبآلا ىفو

 صاصقلا سفن نأ ةيآلا هذه نم دارملا سيل هنأ : لوألا : هوجو ةيآلا ىف (ىلوأآلا ةلأسملا)

 نأ دارملا لب ؛ءىثلا كلذ سفن نوكت نأ عنتمب ءىثلا ةلازاو « ةايحلل ةلازا صاصقلاا نآل ةايح

 ؛الوتقم هلعج داري نم قح ىفو . التاق نوكي نأ ديري نم قح ىف ةايحلا ىلإ ىضفي صاصقلا عرش

 كار لق لق 1 مع اذإ هن الف التاق نوكي نأ ديرب نم قح ىف امأ  ًاضيأ اهه ريغ قد

 نم فاخ اذإ هلق دارأ نم نالف الوتقم هلعج داري نم قح ىف امأو ء ايح قببف لتقي الف لتقلا

 مث نم ءاقب صاصقلا عرش ىف نأالف امهريغ ق> ىف امأو ؛ لوتقم ريغ قبيف هلتق كرت صاصقلا

 لإ, ىداوم لدقلا هبت مظعت ةنتفلا نال « امل بصعتي نم : امهئاقب ىفو هب مهب نم وأ : لتقلاب

 كلذ 5 لا وز .اعوزشم ضاصقلا نيرك نى وصتا يل نا نم ملاع ل اتق ىلإ ىهتنت ىتاا ةبراحملا

 ..لكلا ةايح كلاود

 نال كلذو ةايحلا ببس صاصقلا سفن نأ اهنم دارملا نأ ةيآلا ريسفت ىف «ىلاثلا هجولا)

 اذه نهةايحلا ايسهسفن صاصقلا ناكف « لتقي ملف لتقلاب مهي ناكنمعدترا هنم ديقأ اذإ مدلا كفاس

 صاصقلاه يف لخدب لب ٠ لتةلاوهىذلا صاصقلاب صتةريغ هانركذ ىذلا هجولا نأ ملعاو ؛ هجولا

 ءادقالا نع كلذ هرجز هنم صتقا هودع حرج نا هنأ لع اذإ هنال كلذو : جاجشلاو حراوجلا 5

 0 ءهنم صتقا اذإ حراجلا كاذكو . توملا هيف نمؤيال حورجا نآل امهئاقبل ايس ريصيف



 ذك الى 9

 ةيآلا «ءىث هيخأ نم هل ىفع نف» ىلاعت هلوق 0

 قالطالا ىلع ةوخالا تبثأ ىلاعت هللاو . ةفص

 . ثاحأ هيفف «ناسحاب هيلإ كنار قررا عابتافإ) ىلاعت هل اق ام

 همك : هريدقتو « فوذحم ادتبمربخ هن ال عفر (فورعملاب عابتاف) هلوق (لوأالا ثحبلاإ

 . فورعملاب عابتا هيلعف : هريدقت فوذح هربخ أدتبم وهوأ . عابتا

 نبا نع ؛ ناسحاب ءادأ هنع وفعملاىلعو « فورعملاب عابتالا ىفاعلا ىلع : ليق (ىناثلا ثحبلاإ)

 ىدؤيو «؛ فورعمب فاعلا وفع عبتي هناف ؛ هنعوفعملاىلع امه : ليقو . دهاجمو ةداتقو نتقكل دا

 . نايجات ملا فاوردملا كلذ

 ةفولأملا ةداعلا ىلع اهيف ىرحي لب « ةبلاطملاب ددشي ال نأ فورعملاب عابتالا (ثلاثلا ثحبلاإل

 ناو . قحلا ردق ىلع ةدايزلاب هبلاطي ال هناف لاملا نيعل ًادجاو ناكنإو . ةرظنلاف ًارسمعم ناكناف

 عابتالا ببسب هعنمي ال نأو « لدبتسيو عاتبي نأ ىلإ لاممالاف « بجاولا لاملا ريغل ًادجاو ناك

 لاح ىف مادعالا ىعدي ال نأ هب دارملاف ناسحاب ءادآلا امأف ٠ تابجاولا نم مهأللا مدسقت نع

 لاملا كلذ ىدؤي نأو « هيلع بجاوب سيل ام مدقي الو ؛ دوجولا عم هرخؤي الو . ناكمالا

 . ليمج لوقو ةقالطو رشب ىلع

 (كلذ)هلوقب دارملانأ : اهدحأ : هوجو هيفف «ةمحرو مكب ر نم فيفخت كلذإ) ىلاعت هلوق امأ

 لهأ ىلع نامرحم ةيدلا ذخأو وفعلا نآل , مكةح ىف فيفخت ةيدلاو صاصقلا عرشب مكحلا ىأ

 وفعلاو « ليجيالا لهأ ىلع نامرح ةيدلاو صاصقلاو « ةتبلا مهيلع بوةكم صاصقلاو ؛ ةاروتلا

 اذهو « اريسيتو مهلع ةعسوت وفعلاو ةيدلاو صاصقلا نيب ةريخم ةمآلا هذهو  مهملع كوكي

 (ناسحاب هيلا ءادأو فورعملاب عابتاف) هلوق ىلإ عجار (كلذ) هلوق نأ : اهناثو . سابع نبا لوق

 نبا لاق « هنم رثك أ وه ٠! ىلإ دحلا زواج ىنعي فيفختلا (كلذ دعب ىدتعا نفل هلوق امأ

 اوذخأو اوفعاذإ ةيلهاجلا لهأ نال كلذو . ةيدلاو وفعلا دعب لقي ال نأ دارملا : نسحلاو سابع

 رثك أوأ« هلتاق ريغ لتقي نأ دارها: ليقو « كلذ زعهللاىمف:هولتقلتاقلابكلذدعب اورفظ مث ؛ ةيدلا

 نأب حي وءصاصقلا ةلفيك هل نيبامدعبدحلا زواجوأ:ةندلا نم هل بجو انمن رثكأ بلط وأهلتاقنم

 نم عون هنأ روهشملا وهو : امهدحأ : نالوق هيفو (ميلأ باذع هلف) ظفللا مومعل عيمجا ىلع لمح

 هلا ال لدقلا نإ ميلالا باذعلا نأ ةداتق نع ىور : ىتاثلاو . ةرخآلا ىف ألا ديدش ٍباذعلا

 وهو «ةيدلا ذخأ دعب لتق ادحأ ىفاعأال» مالسلا هيلع هلوقل هنم ةيدلا لبقي الو هنع نعي الو

 باذعلان م موبفملا نأ :اهانحأ هوجول فيعضلوقلا أذهو « ريبج نب ديعسو 0 نع قوورأل



 : 0 هيخأ نم 2 ىع نف) 1 نأ زاج كل ارمألا 1 3

 ا 20

 رثؤيال وفعلا نأ موتي نأ زوحب هنالل « ةميظع ةدئاف ديفي ءىثلا ريكنت نأ : نات

 هلك نع وفعلاك رج نع وفعلا نأ ىلاحت نيبف « هعبمج نع ًاوفع نوكي نأ الإ دولا طارش 1

 ا مهقلخ نع مهعيمج وفعك ؛ هقح نع ءاسيلوألا ضعب وفعو ءدوقلا طوقس ىف 0--

 هل نع نف ) ىلاعت لاق كلذلف  هنم اموهفم ىنعملا اذه راص هركن الف : كلذ هنم مهفيال ناك 2

 . (ءىث هيخأ نم
 ةوخالا تصر هللا 1 ىأب « عبا رلا ثحبلاإ)

 :هجؤأ ةثالثئنم انمؤم قسافلا نك نابب ىف ةيآلا هذبه كسمم سابع نبا نأ :اليق باوجلاو

 زدصاةإ هلع ضاضقلا تجو انتا و هيلع صاطقلا تجو ام لاح اتموم هاك لات 801: لرأألا

 .نمؤم ةريبكلابحاص نأ ىلع لدي اذهو « رئابكلا نم عامجالاب وهو : ناودعلا دمعلا لتقلا هنع

 نوكتت ةوخالا هذه نأ كش الو « مدلا ىلو نيبو لتاقلا نيب ةوخالا تيثأ ىلاعت هنأ : ىناثلاو

 امل الاو قسفلا عم قاب ناميالا نأ الولف (ةوخا نونمؤملا امنإ) ىلاعت هلوقل « نيدلا ببسب

 بدنلاو « لتاقاا نع وفعلا ىلإ بدن ىلاعت هنأ : ثلاثلا . نامبالا ببسب ةلصاحخلا ةوخالا تيقب

 ٠ نمؤملاب قيلي اما وفعلا ىلإ

 ىف صاصقلا مكيلع بتك ) هلوقب بطاخملا اناق نا : اولاقف لوالا هجولا نع ةلزتعملا تباجأ

 لتاقلانأ : اههدحأ : نيوج و نم هباوخ نواتاقلا م مهنا : اهق ناو (١ لئاز لاؤسلاف ةمئالا مث (ىلبتقلا

 بوتبدق لئاقلا نأ : ىاثلاو . ليوأتلا اذهب انموم ىلاعت هللا ةاهنيف ءانمؤم ناك لتقلا: لعاهمادقإ لبق

 بيلغتلا ليبس لبع بئاتلا ريغ هيف لخدأ ىلاعت هنا مث . انموه نوكي كلذ دنعو

 نبق ةلواتكالا نأ :الرو إلا :.هوجو نم هنغ | وباجأف «ةوخالا ك3 ومو : ىاثلا هجبرلا امللط

 قسافلا نأ هاظلا : ىناثلاو . لتقلا لع مادقالا لبق ةوخإ نينمؤملا نأ كشالو . ًادحأ دحألتقي نأ ٠

 اج المع نزوكب نأ نوع“ كلاثلاو ءايل احأ كوتنملا لوانزكي دس اذه لك 1

 35 1 اقتلا نيبو مدلا ىلو نيب لصح هنأ : عبارلاو (ًادوه مماخأ داعملإو) ىلاعت هلوقك « بسنلاف

 صل لق : لجرلل لوقت م ؛ةوخالا مسا قالطإ ىف ىفكي ردقلا اذهو . صاصتخاو قلعت

 1 1 ىلع امهدحأ فطعيل ةوخالا ظفلب هرك ذ : سماخلاو . قلعت ىندأ امهنيب ناكاذإ اذك

 .ناقعالاو نا تالا ف كيسا نما ع

 نود ةفصيو «نامز نود نامزب ةوخالا دييقت ىضتقت اهرسأب هوجولا هذه نأ : باوجلاو



 ةيآلا «ءىث هيخأ نم هل ىفع نف» ىلاعت هلوق هر

 كلذ ءادأب رمؤي نأ ىلإ ىطعملا كلذب ةجاح الو . هعابتا ىلإ هب ةجاح ال رسيلاو ةلوهسلاب هيلا
 فنراسحالاب لاملا

 ةروص ضرفب ىثمتي امإ مالكلا كلذ نأ : لوأالا : نيهجو نم عوفدف ىناثلا لاؤساا امأو

 . رخآلا تكسو امهدحأ افع مث نيصخش نيب اكرتشم صاصقلا ق> ناكاذإ ام ىهو « ةصوصخم

 ةديفملا ةضاخلا ةروصلا ىلع قاطملا ظفالا لمخ . قالطالا ىلع مكحلا اذه ةيعرش ىلع ةلاد ةيالاو

 . قباس روكذم ىلإ دئاع ريمض (ناسحاب هيلا ءادأو) هلوق ىف ءاحلا نأ : ىناثااو . رهاظلا فالخ

 ىلإ هاذ بحي : كلوق ىلعو ؛ ىفاعلا ىلإ لاملا اذه ءادأ بجوف ؛ ىفاعلا وه قباسلا روكذالاو

 الطاب مكلوق ناكف ىفاعلا ريغ

 ناف « لاوزلا نكمت ناكوأ : لاوزلا عنتمم نوكي نأ اما اضرلا طرش نأ ثلاثلا لاؤسلا امأو

 ناك ناو ؛ قالطالا ىلع مدلا ىلول ةتباث ةيدلا ذخأ ةنكم نوكي نأ بجوف : لاوزلا عنتم ناك

 هنأو رهاظلل ةفلاخم هرابتعا ىلع ةبآلا تلد ام ىذلا طرشلا اذهب ظفللا دييقت ناكل اوزا| نكم

 زئاج ريغ
 ضرعم ىف اهركذن ةيظفل ثاححأ اهف تيقب ةيآلا : لوقتف تحبلا اذه صخلت املو

 كارلا "لاوملا

 (.ىث هيخأ نم هل ىفع نف) هلوق بيكرت فيك «(لوأالا ثحبلاإ)
 الا سر الر ارسل .١ هلاوقكا وهوا لفعل" نم ءلوقءهنخأ قم هل, نفا: ةزيدضقا# ؟بلاوللا

 ريسلا ,نرم ةفئاطو

 (هل ىفع نف) هلوق هجو اف « ماللاب ال نعب ىدعتي «ىفع» نأ (ىناثلا ثحبلاإل

 هللا لاق هينذ نعو نالف نع تاوفع لاقيف « بنذلا ىلاو ىناجلا ىلا نعب ىدعتي هنأ : باوجلا

 توفع : لوقت ام . ىنج امع نالفل توفع : ليق بنذلا ىلا ىدعت اذاف (كنع هللا افع) ىلاعت

 نع ىنغتساف . هتياتج نم هل ىفع نف : لبق هناك. ةيآلا هذه هيلعو . هنعهل تزواحجتو ؛ هبنذ نع هل

 ةيانجلا ركخذ

 ؟ وفعلا نم ءىث ليق مل( تلاثلا تحبلاإ)

 ذئيش ؛ طقف دوقلاالإ سيلق ملا ناكاذإ لكتشيامإ اذه نأ : امههدحنأ : نيهجنو نم باوجلاو

 لاملا امإو « دوقللا امإ : هقح عومج ناكاذإ امأ . ةدئاف (ءىث) هلوقا قبي الف ضعبتيال دوقلا : لاقي

 ناك املف ؛ لكلانع وفعي نأ هلو ؛لاملا نود دوقلا نع وفعي نأ هل نآل ًاضعبتم هقح عومجب ناك



 نإ ةيآلا «ءىبث نم هيخأ نم هل ىفع نف» ىلاعت هلوق

 قشتلاف ًابغار ناكاذإ رثآ دوقلا نوكي دقو « لاملا ىلإ اجاتحم ناكاذإ دولا نم هدنع رثآ ةيدلا

 . هقح ىف هللانم ةمحر هبحأ |مف هل ةريخلا لع ؛ هسفن نع لتاقلا رش عفدو

 قيليال كلذو « قحلا طاقسإ وفعلا هلوقو «مدلا ىلو وه ىفاعلا نأ ملسنال : ليق ناف

 . مدلا ىلوب الإ

 نف ىأ (ءىث هبخأ نم هلؤع نف) هلوق نم دارملا لب « قحلا طاقسإ وه وفعلا نأ ملسنال : انلق

 أ انعامنخ : لاما . البلا اوفص:ااوفغالاملا اذهان ات) لاكلا اع ةنعق نذل

 هيخأنم هل لهسو مدلا ءايلوأ نم ناكن ف : ةيآلا ريدقت نوكيف (وفعلا ذخ) ىلاعت هللا لاق « لبساع

 لتاقلا دؤيلو ؛ لاملا كلذ ةبلاطمىف لتاقلا كلذ مدلا ىلو عبتيلف « لاملا نم ءىث لتاقلا وه ىذلا

 : ريدقتلا اذه ىلع ةيآلا ىنعم نوكيف ؛ ةعفادمال و لطم ريغ نم ناسحالاب لاملا كلذ مدلاىلو ىلإ

 هب اوضري نأ ابضعب وأ اهلك ةيدلا ىلع مدلا نم حلصلا ىلإ اوعد اذإ ءايلوألا ثح ىلاعت هللا نإ

 . دوقلا نع اوفعيو

 اكرتشم صاصقلا نوكي نأ وه دارملا : لاقي نأ زوحيال مل نكل ؛ مدلاىلو وه ىفاعلا نأ انس

 عابتاب تك اسلا كيرشاارمأ ىلاعت هتلاف الامرخآلا بيصن باقني ذئنيخ امهدحأ و فعيف نيكي رش نيب

 . ناسحاب هيلا ءاد الاب لتاقلا رمأو « فورعحملاب لتاقلا

 نا :لاقي نأ زوي ال مل نكل ؛ نكي ل وأ كيرش هل ناكءاوس مدلا ىلو وه ىفاعلا نأ انبلس

 نمرهاظلانألل ةلاحال ًاتباث نوكي هناللتاقلا اضر ركذي مل ىلاعت هنأ الا ؛ لتاقلا اضرب طورشم اذه

 الو سفنلا ال هل قيال لتق اذإ هنال ءهسفن نع لتقلا عفد ضرغل ايندلا لك لذبي هنأ لقاع لك

 مرجال ؛بلغأالا ,عالا ىف الصاح اضرلا اذهناكابلف « سفنلا ءايحإ هيفق لاملا لذب امأ : لاملا

 رمأالا سفن ىف ًاريتعم ناكنإو هركذ كرت
 نأ' لعهد نم وأ لصاصقلا قح طاقسإ لع ةنآلا'هذه ف وفعلا ظفل لم ::تاوجلاو

 ,قحلا طاقسإ وفعلا ةقيقح نأ : لوأالا : نيهجو نم هنايبو « مدلا ىلو ىلإ لاملا لتاقلا ثعبي

 قملا طاقسإ ىلع ةيآلا هذه ىف ظفللا لمحو : كارتشالل اعفد هريغ ىف ةقيقح نوكي ال نأ بجيف

 لمح ناك ( ىلتقلا ف صاصقلا كيلع بتك ) هلوق مدقت امل هنأال ؛ مترك ذ ام ىلع هلمح نم ىلوأ

 مهبم ظفل (ءىث) هلوق نال « ىلوأ صاصقلا قح طاقسإ ىلع (.ىث هيخأ نم هل ىفع نن) هلوق

 دارملا ناك ول هنأ : ىناثلا . ىلوأ قباسلا روكذملا وه ىذلا ىنعملا كلذ ىلع مهمملا اذه لمحو

 لاملا لوصو دعب نأال ًائبع (ناسحاب هيلا ءادأو فورعملاب عابتاف)هلوق ناكل : متركذ ام وفعلاب ٠

 «ه- ري مو



 ةنلا م ىق هنت نكمل ىلعا نفذ ىلاغت هلوق هك
 سس . مح سس مسسم ممس

 فيرشلاو ؛ لهاجلاب ملاعلا لتق ىف صنلا اذهب لمعلا كرت هنأ بابلا فام ىصقأ ؛ اعورشم نوكيال

 مكيلع بتك ) هلوق نأ انملس نا مث ؛ لصألا ىلع عامجالا لحم ريغ ىف قبب هنأ الإ « سيسخلاب

 (دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا) هلوق نأ انيب انأ الا دبعلاب را لتق بجوي (ىلتقلا ف صاصقلا

 ايس ال « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ؛ ماع هلبقامو صاخ اذه ؛ دبعلاب رحلا لتق زاوج نم عنمب

 بوجو ىف كش الو ءانثتسالا ىرحب ًايراج نوكي هناف ظفللا ىف ماعلاب الصتم صاخلا ناك اذإ

 مانعلا ىلع هدقت
 بلاط ىلأ نب ىلع نع ىربطلا ريرج نب دمح هلقنام صيصختلا ةدئاف نايب ىف (ىناثلا هجولا )ل

 اذإ ام ىهو روصلا رئاس ىف امأ :صاصقلاب اهيف قتنكي ىتلا ىه رودلا هذه نأ ؛ ىرصبلا نسحلاو

 دب ال لب صاصقلاب ىتكب ال كانبف ؛ ىثالاو ركذلا نيبو ؛دبعلاو رملا نيب ًاعقاو صاصقلا ناك

 نيققحملا نم ًاريثك نأ الإ ؛ةيآلا هذه لوزن ببس ىف لوقللا اذه انحرش دقو ؛ عجارتلا نم هيف

 نأ تبث دق هنألل ءرظنلا دنع فيعض ًاضيأ وهو بلاط ىنأ نب ىلع نع حصي مل لقناا اذه نأ اومعز

 ةياهن دوقلا نآلو ؛ عجارت الو ىثنالاب ركذلا لتي كلذكف ٠ عجارت الو دحاولاب لقت ةعامجا

 هعم هريغ بوجو زوج الف لتقلا ف بجيام

 نذلانأ معاف«ناسحاب هيلا ءادأو فورعملاب عابتاف ءىث هيخأ نم هل ىفع نإ ىلاعت هلوق امأ

 ىلعلدت ةبآالا اولاقو ؛ةيآلا هذ اوكسمت ةيدلا اماو صاصقلا اما نيرمأ دحأ دمعلا بجوم : اولاق

 ال وامهد-أ ىفاعلا ن وكيف  لتاقلاو مدلا ىلو الإ انبه سيلو « هنع ًاوفعمو ًايفاع ةصقلا هذه ىف نأ

 لادا ل رآأ 13 ىات 'اع] كلذ و قعا طاقشإب اره وفعلا هالك نال, لتاقلا وه قوكت نأ زوجي

 كلذ لتاقلاعبتيلف لتاقلاب قلعتي ءىث نع مدلا ىلو ىفع اذاف : ةيآلا ريدقت راصف . لتاقلا لع قحلا

 ةلازإ ص اصقلا بوجو وهو : قباسلا وكذا ىلعهلمح نم دبالفمهيم (ءىث) هلوقو ؛ فورعمب وفعلا

 لتاقلا عبتيلف ٠ صاصقلا بوجو نع لتاقلل وفعلا لصح اذإ هب الا ريدقت راصف ؛ مامالل

 نوكي 3 بجوف 2 ةيدلا ريغ 1 بجبال عامجالابو 2 ناسحاب الام هنلإ كولو 4 فورعملاب قاعلا

 كلذك نكي ملولو ؛لاملا وأ دوقلا وه دمعلا بجوم نأ ىلع لدي اذهو ؛ ةيدلا وه بجاولا كلذ

 نم فيفخت كلذ) ىلاعت هلوق هجولا اذه دكوي امو ؛ دوقلا نع وفعلا دنع ًابجاو لاملا ناكامل
 محلا نال 3 يلع هللأ نم ةمحر صاصقلا قو 3 ةيدلا أ َّق ل رايخلا تانثإ ىأ (ةمحر و مكبر

 رييختلا م عرشو ةمالا هذه نع ففخف ؛ وفعلا مس ىراصتلاف مكحلاو 2 صاصقلا 3 5و َّق

 نوكت دق مدلا ىلو نآل « ةمالا هذه قح ىف ةمحرو هللا نم فيفخت كلذر ؛ ةيدلاو صاصقلا نيب



 يف

 كا ا ل اماما يايا !و (لبقا ف صاصقلا 3 ل )هل 3 0 8 0 5
 لاَعَت هلوقب مصخلا جتحا ناف اعواشف نورك 8 فل بجوف ٠ ا اذه ق ةيوسنلا ةياعرلا لامهإ 95 0

 انيتكو) هلوق نأ ءامهديحأ : نييجول انعم يجر تلا نأ انباوخب (سفنلاب سفنلانأ اهف مهيلع انبتك وز .>
0 
 5 كك 0 انل عرش اهم انكسع ا ةيالاو 6 انلبق ل عرش (سفنلاب سفنلا كك ايف مهلع 2 0

 سوفناا ماكحأ لع ةلمتشمابب انكسمت ىتلا ةيآلا نأ : امهناثو . انلبق نم عرش نم ةلالدلا ىف ىوقأ

 اذه افلا نأ الا. قيالاب >لإ الا لمقت ال نأو «ديعلاب الإ دبعلا لي ال تك ولا ل ىضتقم لوقلا اذهب امصأل اق مث ماعلا ىلع مدقم صاخلا نأ كش الو صيصختلاو ليصفتلا ىلع ٠

 لتقف ْق دوجوم ريغ ىنعملا كلذو ؛ ةيآلا هذه قس نم طبنتسملا ىنعمللو ؛ عامجالا ةلالدل ره ظلا 2

 وهف طبنتسملا ىنعملا امأو , رهاظف عامجالا امأ , ظفالا رهاظ ىلع انبه قبي نأ بجوف . دبعلاب رحلا

 رخخلاب (لتق,ابلبةيلف ريل فالض وأ ياكيقون نهد لخلا لتشرن الف ديعلاب دتعلا لق 00

 ىثنالاب ركذلالتق اماف « ركذلاب ىثن الا لتق ىف لوقلا اذك و « هنود وهىنذلا دبعلاب لقي نأ مزلي ال

 ملعأ هللاو عامجالا الإ هيف سيلف

 صاصقلا عربش ديفي لب « ةتبلا رصحلا ديفي ال (رحلاب رحلا) ىلاعت هلوق نأ (ىناثلا لوقلا)

 :لوالا : نيبجوب هيلع اوجتحاو « ماسقأألا رئاس ىلع ةلالد هبف نوكي نأ ريغ نم نيروكذملا نيب

 رجلاب رحلا) هلوق ناكولف ؛ ةقيقرلا ةأرملاب ةرملا ةأرملا صاصق ىضتقي (ىثنالاب ىثثالاو) هلوق نأ

 (ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلعبتتك ) ىلاعتهلوقنأ : ىناثلا . ضقانتلا عقول كلذنم اعنام (دبعلاب دبعلاو

 ميقت اذإ و « ركذلاب ةلمجا كلت تايئزجضعبل صيصخت (رحلاب رحلا) هلوقو. اهسفنب ةلقتسم ةمات ةلمج

 تايئزجلا رئاسىف محلا توبث نم عنمب الر كذلاب تايئزجلا ٍضعب صيصخت ناك ةلقتسملا ةلجلا ركذ

 كلت ىف اوفلتخا مث , روصلا رئاس نع مكحلا فن ىوس دئاوفل نوكي نأ نكي ضيصختلا كد لآ

 لاطبا ناب ةدئافلا كلت نأ نورثك آلا هيلع ىذلا وهو : لوألا : نيهجو اف اوركذف ةدئافلا

 رجلا مهم دبعلاب نولتقي ا وناكمبنأ ةيالا هذه لوزن ببس ىف انيورام ىلع ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام

 كلذ نع مثرجز صيصختلا ةدئافف : لتاقلا ةليبق نم

 (ىلتقلا ىف صاصقلا مكبلع بتك ) ىلاعت هلوق امأ : اولوقي نأ لوالا لوقلاب نيلئاقلل نأ ملعاو

 لصحب مل دبعلاب رحلا لتقو ؛ ةاواسملا نع ةرابع صاصقلا نآأل دبعلاب رحلا لق زاوج نم عنمي اذه

 نأ بجوف « ةدابشلاو ةمامالاو ءاضقلا ةيلهأ ىفو فرشلا ىف هيلع دئاز هنأ ةاوايملا ةياعر هبف



 ىلإ ةيص سأر ميلتو اء نأ ىوري امو «هانقرغ قرغ نمو ؛ هانقرف- قرح نم»
 لب اذه تب اذإو , ةراجحلاب ىدوهلا سأر خضرت نأ ِلسو هيلع هللا لص ىنلا رم أذ « اياتقف
 ابوق اغلبم ىعفاشلا لوق ىلع ثيداحالا هذه عمو . تانآلا رئاس عم ةيآلا هذه ةلالد

 تهل“ وا هيلع هلوقبو «فيسلاب الإ دوقال» مالسلا هيلع هلوقب ةفينح وبأ جتحاو

 ١ .« امر الإ رانلاب

 مااا ايا و فاض زاهملا نع ةيلاخأ تاي.آلا اةلاالد تيقب كضراعت امل' ثيداجالا نأ.ب اواو
 صاصقلاناف ؛ ةبوتلا كرت ىلع رصأو بتي مل اذإ لئاقلا اذه نأ ىلع اوقفتا 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 ةيوقع نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوةفتادقف ايئات ناكاذإ امأ ؛ىلاعت هللا نم ةيوقع هقح ىف عورشم
 فايع نع. ةيوتلالبقي| ىذلا وهاؤ) (ىلاعت لاق 6 .ةلوبقم ةبوتلا نأ ىلع تلد ئالدلا نأال كلو
 هيلع هنالو  باقعلل اقحتسم بئاتاا قبي نأ عنتما ةلوبقم ةبوتلا تراص اذإو (تآبسلا نع وفعيو

 ةياوقع ناوك نأ نكمي ال بئاتلا ق- ىف صاصقلا عرش نأ تبثف «ةيوحلا وحمب ةبوتلا»لاق مالسلا

 ةلزتعملا تلاقو ءىث ىف هيلع ضارتعا الو ءاشي ام هللا لعفي : انباأ لاقف اوفلتخا اذه دنع مث
 اذه نوكي فيكف لتقلا دعب فيلكتال هنا : اولاقف مهسفتأ اولأس 1 هب افطل نوكيل عرش اذهل

 رئاسلةعفنمو ٠ ئشتلا يح نم لوتقملا ىلول ةعفنم هيف لتقلا اذه نأب هنع اوباجأو ؟هب افطل لتقلا
 نأودبال هنأ لع ىتمدنا ثيح نم لتاقلل ةعفنمو : لتقلا نع سانلا رئاس رجزي ثيح نم نيفلكملا

 درهلاو رارضالا كرتو ريخلا ىلإ هل ايعاد كلذ راص لتقي

 نالوق هيف (ىث "الاب ىت الاو دبعلاب دبعلاو رحاب رح ا ىلاعتهلوق امأ

 5 نيرا اب الا اع و ردم ضاصقلا نوكي الا نأ ىضتقت ةبآلا هذهانا 6لو الا وقلا)

 . نييثن الا نيبو نيدبعلا

 11) هلوقف موهعلا ديفت (رحلا) هلوق ىف ماللاوفلالا نأ : لوثالا : هوجوب هيلع اوجتحاو

 هلل كلو ناكل اعو رش شعب رجح لتق ناك ولد, .'اريخلاب رحل لك لشي نأ ديم (نيللاب
 اللا طر ا 1 نأ ١ ىاثلا . نملاب الاؤتشم حب لكن وك. نأ نياك فا كلذو نذل ال

 ءنيخلا نم معأ رك ال ًادئملاو زملاب لتقياا رمل :اريدقتلا نوكيق#ب لتي ةلاحال ًاقلكتم نوكمف

 لدتا 7 6 نأ صفق اذبف نب دقتلا لعو ءةدنم نصح أ قط اي واسم نوكك نأ اما لب

 الر تالا ل أ تال رأ لانت هنأ وو ةافلاتلا . ديعلاب الفت نك اني كلذو- ىللاب

 (دبعلابدبعلاو رحاب رخلا) هلوق هبيقع ركذ ادلف ' ىلتقلا ف صاصقلا مكبلع ٍتتك ) هلوق وهو ةلثاملا



 1 ا ل

 ؟ ةيآلا «صاصقلا مكياع يدق ل نلا امأاي» ىلاعت هلوف

 ىدذالاقج كلذذأقرفلاو ارقي الو هتلارتسإ ارتتسي نأاضيأ املو دخلا نمبرحلا قراشلاو ىازأل

 ةيوسنلاو ؛لتقلا ىف ةيوستلا باحا ىضتقي ٌةيآلارهاظ نأ وبف : ىتاثلا لاؤسلانع باوجلا امأو

 لتقلا باحبال ةديفم ةيآلا تناكف ؛ تاذلا باحتا ىضتقي ةفصلا باحباو « لتقلا ةفص لنقلا ىف

 كر

 : لئاسم انركذ ام ىلع عرفتيو

 ىف ىعفاشا بهذو ؛ صاصقلا وه دمعلا بجوم نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذ (ىلوآلا ةلأسملا)

 هجوو آلا هذبم ةفينح وبأ جتحاو « ةيدلا اماو صاصقلا اما دمعاا بجوم نأ ىلإ هيلوق دحأ

 وهف مدلا ىلو وأ مامالا وه باطخلا اذهب بطاخلا ناكءاوس هنال :فعضلا ةياغ ىف اهم لالدتسالا

 كلذكرمآلا ناك ىتم هنأ اندنعو «نييعتلا ىلع لتقل ديرب مدلا ىلو ناكاذإ امب طورشم قافتالاب

 ىف سيلو ةيدلا ىلإ لودعلا نم نكمتي له مدلا ىلو نأ ىف عازنلا امنا : ًانيعتم صاصقلا ناك

 كلذ هل سيل ةيدلا دارأ اذإ هنأ ىلع ةلالد ةيآلا

 ىعاري : ىعفاشا|لاقفا ماجي ىلع ةيآلا هذهتلد ىتلا ةلثاملا ةيفيك ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلألا١

 الاو ةرهلا كلتىف هنم تام ناف ؛ لتاقلا دب تءطق ديلا عطقب هلتق لوالا ناكناف لوألا لتتقلا ةبج

 تر الا ةرملا كلت ىف تام ناف“« ىناثلا قرحأ داثلات لوألا قرخأ ول كاذك و( هتف 27

 صاصنقا ال اذه لعف ؛ نكمام ىجرأب نمفنلا لوانت للاب دارملا :هللا همحر ةفشح وبأ لاقوأاةشر

 كلذو نيلعفلا نيب ةيوستلا بجوأ ىلاعت هللا نأ هللا همحر ىعفاشلا ةج> . ةبقرلا زح فيسلاب الإ

 :لافلا زوج هنأ: اهدخأ ؛ ةوج راد 1( ةنكلا رح را عيمج نم ةيوسنلا لوصح ىْضتَقي

 لخدف« لخدل هالولام مالكلا نم جرخم ءانثتسالاو: لتقلا ةيفيك ىف الإ ىلتتقلا ىف ةيوسنلا تدك

 ةيوسنلا ىلع ةيآلا هذه ةلالدب مكحن مل ول انأ : اهناثو . صنلا تحت ةلخاد لتقلا ةيفيك نأ ىلع اذه

 تراصامراهنكل «ةديفم ةيآلا تناكمومعلاب مف انمكح ولو : ةلمج ةيآلا تراصل روهألا لكف

 باحيالاالادفت ملول ةيآلا نأ : اهثلاثو . لامجالانمنوهأ صيصختااو ؛ روصلا ضءب ىف ةصوصخم

 نم دافتسي الادتخل  رومآلا لضعغل فانا واسنم او ذلا| يس داق ومالا نم 1200

 نم.ةياوتستلا اكوجو دقت ةيآلا ةذهْنأ تبت قاثلا نما كس ة < اا اذه و هةسلا د

 ءازجو) ىلاعت هلوقك . ةلئاملا بوجول ةيضتقملا صوصنلارئاسب صناا اذه دك أت مث ؛ هؤجولا لك

 الإ ىزحب الف ةئيس لمع نم (كيلع ىدتعا ٠١ لثمب هيلع اودتعاف يلع ئدتعا نف اياتياديت 6
 ملاود وو )ا دااذلا هيلع لاوس رلا ع رولا ريخلاب ةرتاوتملا صوصنلا يبد ل 3 4 اهلثم | ءهز م ٍ 3 1 .٠ ح 98 .٠ لع ا 8 1 0



 ةيآلا «صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اممأاي» ىلاعت هلوق نا

 لاق . هلعف لثم لعف اذإ نالف رثأ نالف صتقا : كلوق نم . لعف ام لثم ناسنالاب لعفي نأ وهف
 ةصقلا تيمسو . هرثأىعبتاىأ (هيصقهتخ“ال تلاقو) ىلاعت لاقو (اصصق امهراث آ ىلع ادت رأف)' ىلاعت

 صقملا ىمسيو « ساناا رابخأ لثم ركذي هنال صدقا ىمسو ؛ ىكحملا ىواست ةياكحلاب نال ةصق

 هناج لداعتل اصقم

 « ةيببسلا لمعتست دق «ىف» ةماك نآآل . ىلتقلا لتق ببسب ىأ (ىلتقلا ىفإإ ىلاعت هلوق امأو

 اهمأ اي : ةيآلاريدقت راصف اذه تفرع اذإ «لبالا نم ةئام ةنمؤملا سفنلا ىف» مالسلا هيلع هلوقك

 ىلع صاصقلا بوجو ىلع ةبآلا رهاظ لدف . ىلتقلا لتق ببسب صاصقلا مكيلع بجو اونمآ نيذلا

 مومعلا اذه نم جراخ لتاقلا ريغ نأ ىلع اوعمجأ مهنأ الا « ىلتقلا عيمج لتق ببسب نينمؤملا عيمج

 ؛ هديعديمشلاو ءهدلو دلاولا لتقا اذإى هو ؛ ةريثك روص ىف اضيأ صيصختلا هلخد دقف لتاقلا امأو

 هلخد ىذلا ماعلا نأ الإ أطخ السم لم لتق اذإ ايفو « ًادهاعم وأ اييرح ملدملا لتق اذإ ايفو

 . هادع ايف ةج- قبي صيصختلا

 . صاصقلا نأ : لوآلا : نالاكشا هيف صاصقلاب وجو ىضتققت ةيآلا هذه مكلوق : لبق ناف

 - رمل ل كلو لك وأ « لئاقلا لع امإ بحول كج و اول

 . كلذ هيلع مرح لب « هسفن لتقي نأ هيلع بحياال لئاقلا نآل , لتاقلا ىلع بجبال هنا انلق

 د كيرالا عب اانا اكلنا لعفلاف ريخع مدلا ىلو نآآل مدلا ىلو ىلع بجاو ريغ هنا: انلق

 ىنجاألاو ؛ لتقلا كلذ نعايبنجأن وكي هنالل « لطابا ضيأ ثلاثلاو (ىوقتلل برقأ اوفعت نا و هلوقب

 . ]هل هل قلعت ل ىعلا قع

 ةيوسآلا باجي اةيآلا موهفم ناكف . ةيوستلا نع ةرابع صاصقلا نأ انيب اذإ (ىاثلا لاؤلا)

 لذي ةيآلا نأ بابلا ىف ام ىصقأ لب ؛ةتبلا لتقلا باجيإ ىلع ةلاد ةيآلا نوكنال ريدقتلا اذه ىلعو

 ىللعةبالاةلالد طةست ريدقتلا اذه ىلعو اعورشه نوكي ىذلا لتقلا ىف ةيوستلا ةياعر بوجو ىلع

 ءازتفلا ف 1 دفا زملا نوكأ

 ل2 لضاصتلا فمان تا دارا نأ .:: لواالا : نيهجَو نم لواألا كاوا نع باوجلاو

 هل انا لحال هناف ءدوقلا بوجو ا تلصح ىتم هنآل ؛هأرج ىر نم وأ !مامالا

 ىلو دارأ نا صاصقلا ءافيتسا مكيلع بتك ةمئاالا امأ اي : ريدقتلاو « نينمؤملا ةلمج نم هنآلل دولا

 سفنلا يلست كيلع بتك نولتاقا ا|ميأ اي : ريدقتلاو « لتاقلا عم باطخ هنأ : ىناثااو . هءافيتسا مدلا

 لب ؛ رك نأ هل سيلو انه عنتمي نأ هل سيل لتاقلا نال كإذو « صاصقلاب ىلولا ةبلاطم دنع



 + قل عسانا در اذا اولاقو ؛ رطل دع لا نا طبل 3 نم 5 :

 -- م دسم هل ص سام سبه

 ةلح اوي لل نه عراذ نوال ذأ ىداؤدوطا لاق ؟ ىه امو : اولاق 2

 اضاف تدخأ أ ىزأالا 2# « ميلتقأ - فزت

 , سينسغلا لجزلا ةيد فاعضأ فيرشلا ةيد اولعج امبر مهنأ وهف ةيدلا سمأ ىف ملظلا امأو
 رمال ىف هذابع نيبىوسو لدعلا ةباعر بجوأ سو ةيلعهللا لص ًادمح ىلاعت هللا ثعب ايلف .

 . ةيآلا هذه لزتأو

 مهنيدت عم اوناك ريضنلاو ةظيرق نأ :ىدسلا لوق وهو ىنعملا اذه ىف (ةيناثلا ةياورلاو ١)

 ىدعتلا ىف برعلا ةقيرط اوكلس باتكلاب

 هنع هللا ىضر ةرمح لتق ةعقاو ىف تلزن اهنأ 4ةثلاثلا ةياورلاو )ب

 ىأ نب ىلع نع اهاورو سانلا ضعب نع ىربطلا ريرج نب دم ابلقن ام «ةعبارلا 0 ورلاوإ

 نيتك نلاو .نتديغلاو نيرخلا نيب نأ نابب ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ىرصبلا نسحلا نعو بلاط

 بحي هنافء ادبع رحللوأ « ارح دبعلل لتاقلا ناكاذإ امأف , طقفكلذ كيو صاصقلا عقي نييثاألاو

 هولتق رولا اولتقي نأ دبعلا ىلاوم ءاش ناف :هدوق وهف ادبع لتق رح امأو : عجارتلا صاصقلا عم

 از دفيع لثق ناز  ةتبذ ةبقب نينا: ءابل وأ ىلإ !ودرماو' + ر خلا ةيدا م دنغلا نمي ا وظقسلا نأ ظطارشل

 ىلإك لذ دعب اودأو . رحلا ةيد نم دبعلا ةميق اوطةسأو دبعلا اولتق رحلا ءايلوأ ءاش ناف «دوق هب وهف

 وهف ةأزما لجر لق ناو دخلا لق اوكزتو- ةندلا لكاوذخلأ واش ناو ,ةةطلد:ةضي رملا كالو

 نافي دّؤق هب ئبف الجر ةأرملا تلتق ناو ؛ةيدلا فصن اوذدأو هولتق ةأرملا ءايلوأ ءاهش ناف : دوق اب

 هللاف اولاق ؛ اهوكرتو ةدلا لك اوطعأ اًواش ناو ؛ ةيدلا فصن اوذخأو اهولتق لجرلا ءايلوأ ءاش

 نييثئالاو نيدبعلاو نيرحلا نيب عورشم صاصقلاب ءافتكالا نأ نايبل ةيآلا هذه لزنأ ىلاعت .

 هيف ع ورشم ريغ صاصقلاب ءافتك الاف سنجلا فالتخا دنع امأف نيركذلاو

 نيسفتلا لإ عج رئاف لوزتلا بنس انقرع اذإ

 :نيبجو نم بوجولا ىضتقت ةظفللاهذبف . كيلع ضرف : هانعف ( مكيلعبتتك )) ىلاعت هلوقامأ

 (مايضلا مكيلعب تك ) ىلاعت لاق . عرشا_فرعفف بوجولا ديفي (بتك ) ىلاعت هلوق نأ : امهدحأ

 هنهزو# ةقجاوةيضاولا تناك دقو (ةدخولا اريخ كرت نا توملا مدحأ رضح اذإ كيلع ٌبتك ) لاقو

 «مكيلع بتكت ملو ىلع نبتك ثالث» مالسلا هيلع لاقو ؛ تاضورغملا ىأ تابوتكملا تاولصلا

 ضاصقلا اهأو(تيبلا جحسانلا لع هتلو) ىلاعت هلوق ىف اك بوجولاب ةرعشم (؟كيلع) ةظفل : ىناثلاو



 1 000 و 1000
 1 هيب .

 ةبآلا «صاصقلا مكيلع بتتك اونمآ نيذلا اهمأاي ىلاعت هلوف 1 را

 الدلو رحل لا َلَنَقلا ىف صاّصقلا مُكيلع بتكا ! يدل ام
 ملكا لل ذل 0 6 2 هديس اس0 اه مة هه

 : 00 ىت ىفع ىن هاب ىب هل ءآدأو فورت 2 : هيخأ نم هل نف' ىتالا لاو دبعلاب

 0 م اساس باخ ا ص ١١ سوم سس ودع سدس م اس اس مارد يي هدم را 2

 100 ميلاَباَدع ةافوتا/ةددعب ىدتعا نأ ةمحر و مكبر ته ٠ فيت كاد نا سحاب

 لكني ]1 مهناعإا ف أوقدص نيذلا ُث فاصوأاللا هذه لهأ َْىأ (اوقدص نيذلا كتاوأ) ىلاعت لاق

 هذه ف فاصوالا ف تاواولا هذه : لاق ل ىو ال ةيآلا هذه اخف هّللأ ههحر ىدحاولا

 هب ماق نمو ٠ فاصوألا هذه هيف عمتجت نأ رابلا طرش مامتو ربلا طئارش نف .عمجلا ةيآلا

 ماق نم ةلمج نم هدبعب ىفوملا نأ ناسنالا نظي نأ ىغبني الف ء ربلاب فصولا قحتسي مل اهنم دجاو
 لاقكلذإو 3 لاصخلا هذه عاجتسا دنع الإ 3 ربلاب ًاماق نايكي الل لب ءاسأبلا س رباصلا انيك 2 ربلاب

 « ابك فاصوألا هذه هيف عمتجت ال مريغ نآل 1 راع ءايبنآألل ةصاخ ةفصلا هذه : مبضعب

 تلكوت هيلع هّللاب الإ قيفوت ام و ؛ نينمؤملا عيمج ىف ةماع هذه : نورا كلاقو

 عبارلا مكجلا

 ىت الاودبعلابديعلاو رجلاب ارحلا لتقتلا 000 مكيلعبتك اونمآ نيذلا اهيأ اي إب يلاعت هلوق

 ةمحرو عبر نم فيفخت كلذ ناسحاب هيلا ءادأو فورعملاب عابتاف ءىش هيخأ نم هل عام مف ىتنالاب

 ظ 4 ملأ باذع هلف كلذ دعي ىدتعا نف

 ببس نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث هيفو لوزنلا ببس ركذ نم دبال ريسفتلا ىف عورشلا لبق

 نويج وب !وناك داوهبلا نال كلذ ماليلاديلع دم ثعبم لبق ةتباث تناكىتا ماكحالا ةلازا هلوزت

 ؛ لتقلا .توبجوب اوناك ةراتف برعلا امأو « طقف وفعلا نوبجوب اوناك ىراصنلاو ؛ قف لتقلا

 لتقلا ىفامأ :نيدكحلا نيذه نمدحاو لك ىف ل اوناك مبنكل ةيدلا نوبجوي ىرخأو

 ناتقنل : نواوةي اوناك ف رشالاف ؛ ىرخأ الا نم فرشأ امهادحا نيتليبق نيب لتقلا عقو اذإ هنأالف

 .نرواعجب اوناكو ٠ مهنم نيلجرلا انم لجرلاب و . مهنم لجرلا انم ةأرملابو « مهنم رحلا انمدبعلاب
 اناسنالتق ادجاو نأ ىوراميلع كلذ :لغ اوداز ايمبرو مههوصخ تاجارج ٍفعض مهتاجارج



 موا اة ا و
 و

 ف 4501 هوجو اوت نارا * لوا فاك لارا

 (البع نيحأ نم رجأ عيضنال انا تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا) ىلاعت هلوقكو ؛ اع لجر

 (عيضن ال انا) هلوقب ربخلاو أدتبملا نيب لصفف (كئلوأ) لاق مث

 اكمل نب دل نال نم هخا اهني قل قلك اه مدح ا ولاء ىغلاك هللملا عم لوصوملا : انلق

 ةلصلاو لوصوملا نيب هزاوج ربلاو أدتبملا نيب لصفلا زاوج نم مزلي الف ءربخلاو

 نوفوملا عفرامت او « نم ةفصنم ناد ناو . حدملا لع بصنهنا : ءارفلا لوق (ىناثلا لوقلاإ)

 مالكلا لاط اذإ مذلا ىلعو حدملا ىلع بصنت برعلاو ؛ حدملاب مالكلا لوطل نيرباصلا بصنو

 :.ءارفلا دقن و دضلولا 1 فلا ةفص فاودنلا

 محدزملا ىف ةبيتكلا ثيلو ماها نباو مرقلا كلملا ىلإ

 : ىسرافلا ىلع وبأ لاق . مذلا لع بصن هنأ «ةلامح» بصنب (بطحلا ةلامح) أرق نميف اولاقو

 لعجت الو امبارعاب فلاخت نأ نسحأ الاف مذلا وأ حدملا ضر ىف ةريثكلا تافصلا تركذ اذاو

 ؛لوقلا ىف غالب الا و فصولا ىف بانطالا عضاوم نم عضوملا اذه نآل  امفوصوم ىلع ةيراج اهلك

 ريصي بارعالا فالتخا دنع مالكلا نآل ؛ لكأ دوصقملا ناك فاصواللا بارعاب فلوخ اذاف

 . ادحاو اهجو نوكي بارعالا ىف داحتالا دنعو ؛ نايبلا نم بورضو مالكلا نم عاونأ هناك

 فالتخال نيتلع اراص مل مذلاو حدملا نأ ىف نويرصبلاو نويفوكلا فلتخا مث ؛ ةدحاو ةلمجو

 :هللاقفهريغ ربخأ اذإ لجرلا نأ كلذو « عماسلا مالك نم مذلا وحدملا لصأ : ءارفلا لاقف « ةكرحلا

 هللاو وه ىأ .لقاعلا تركذ , فيرظلا هتلاو تركذ لاقو ؛ديز ىلع عماسلا ىتثأ امبرف ديزماق

 ؛ كلذ ىلع بارعالا ىرجل . عماسلا هب هحدم ام لثمب هحدمب نأ ملكتملا داراف ؛ لقاعلا وه فيرظلا

 : لوالا:نيبجول كلذ ءاوفلا ركنأو . فيرظلا ىنعأ ىنعم ىلع نابصني مذلاو حدملا : ليلخلا لاقو

 هلاق ام مص ول هنأ : ىناثلا . فورعملا دعب ىنأي حدملاو ؛لوبجما مسالل اريسفت عقب امنا ىنعأ نأ ظ

 الصأ برعلا هلقت ملام اذهو . كاخأ ىنعأ : ىنعم ىلع . كاخأ ديز ماق : لوقي نأ مصل ليلخلا

 (نوراصلاو «نوفوملاو) أرق نم مهنمو (نيرباصلاو : نيفوملاو) أرق نم سأنلا نم نأ معاو

 كيرالا وكلا تول رقفلا ديرب : سابع نبا لاق «ءاسأبلا ىفإإ هلوق امأ

 سابع نبا لاق (سأبلانيحو) نيتعنب اسيل امهنالء امل لعفأ الو ءالعف ىلع نامسا امهو . ضرملا هب
 كيلع سابال لاقي ةدشلا ةغللا ىف سابلا ىتعمو« داهجلا وال يل قا كانقلا نير

 ء اذنعلاو ةدشلا نم ايه امل اا رخل ذك 0 : ديدشأ | سن تانعو) .ةدشال ىلا اذه ف

 2 سأب:نم انزبطني نف انسان اوسحتا كلف أع اننسأبا اوأر تلق لاعت لاق هيدسل ا 01
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 ةيآلا «مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل»ىلاعت هلو 4
 مازلالا كلذاولبق مهسفنأدنعنم مهنكل ءايشأالا هذه مهمزلأ نإو ىلاعت هنأ : هنع باوجلاو

 . مهما دهعلا ةفاضإ هجولا اذه نم حصف ؛ هومزتلاو

 ملعاو ؛ هسفن دنع نم ءادتبا فلكملا اهمزتلي ىتلا ر ومالا لع كلذ لمحت نأ (ىاثلا لوقلا)

 سيال ٠ 012111 هلا لوس رسب و هنيينوأ « هللا نيبودنعلا نب توك نأ اما دهعلا اذه نأ

 ىذلا رهفهللا لوسر نيبو هني ىذلا امأو «نامبالاو روذنلاب همزايام وهف هللا نيبو هنيب ىذلا امأ

 ةاداعمو هالاو نمةالاومو ةدهاجملاو ةرهاظملاو ةرصنلاب مايقلا نم ةعيبلا دنع هيلع لوسرلا دهاع

 "رق لق قدرا اما لثم كايجا ولا. نم كلذ نوكي دققا'سانلا اس نيبو هبي ىذلا امو: هاداعأ نم

 نمكلذ نوكب دقو ؛ نهرلاو لسلا قاههزتلي ىتلا طئارشلا ذكو ٠ ملستلاو ميلستلا ند تاضواعملا

 ةكوقوااو) (للاعت هلوقف فرصا ف صالخإالاو لاملا لّذب ىف اديعاوملاب ءاقولا لكم تايودتملا
 نود ماسقالا هذه ضعب ىلع ةبآلا رصقل ىنعم الف ماسقأللا هذه لك لوانتي (اودهاع اذإ مثدبعب

 اذإو اوزجنأ اودعاو اذإ نيذلا مث : اولاقف نورسفملا هنعربع ىذلا وه هانلق ىذلا اذهو . ضعبلا

 مهنمو) ىلاعتهلوقىلع هلمحنم مهنمو « اودأ اونمتثلا اذإو ء اوقدصاولاق اذإو ء اوذواورذنو اوفل>

 ةيآلا (هلضف نم اناّتآ نيل هللا دهاع نم

 ءاسأبلا ىف نيرباصلاو) ىلاعت هلوق ربلا ةيهام قةحت ىف ةربتعملا رومالا نم ( سماخلا مالا

 : لئاسم هيفو (سابلا نيحو ءارضلاو

 ىوذ) لع فوطعم وه ىناسكلا لاق : لوألا : لاوقأ نيرباصلا بصن ىف «ىلو ألا ةلأسملا))

 اال ردع نا - نويوحلا لاق : نإ رباضلاو ىرقلا ىوذ هبح لع لاملا قاآو:: لاق هناك(ىنرقلا

 اذه ىلعف : نيرباصااو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع 1 11 ا م 1 اذكم م

 ىلع فطع وهف (نيرباصلاو) هلوق ىلع مدقتم (نوفوملاو) هلوق نم ةلص نم (نيرباصلاو) هلوق

 ةلصلا عم لوصوملا نآل زئاج ريغ اذهو « ًائيش هتلص لبق لوصوملا ىلع تفطع دق ذنيخل «نم»

 هئاتعقناو همام دعب الإ هلع فطتت وأ دك وي وأ مسالا فصوي نأ لاح ادجلاو مسا اةلزنع

 لوق ًاضيأ حصي مل انركذام ىلع حدملا ىلع اعفر (نوفوملاو) هلوق تاعج نا امأ ٠ هئازجأ عيمجب

 لصفلا اذه نأ تفرع دقو ؛ حدملا اذهب ةلصلاو لوصوملا نيب لصفلاا عمتي ذئنرح هنال : ىناسكلا

 ةلمجاب زوجي ال نرآألف درفملاب لصفلا زحيب مل اذاف ةلمج حدملا نآل عنشأ اذه لب . رتاج زيغ

 ليوا كلذ كاكا

 لوقأ ام مهفاف ًاديز نا : لئاقلا لوقك ةلمجاب ربخلاو أدتبللا نيب لصفلا زاج سيلأ : ليق ناف



 70 ا ا را 7
 04 ١ كيرا ا... كه

 0 ١ ١

 و/ ةيآلا « 6 اولوت نأ ربلا سيل» ا هلوق :

 ؛ ةبقارملا نم اهقاقتشاو « قنعلا لصأ رخؤم ىهو ةبقرلا عمج (باقرلا) «ىلوآلا ةلأسملا)

 هتبقر هللا قتعأ : لاقي ىنعملا اذهلو « مولا ىلع فرشملا بيقرلا ناكم ندبلا نم اهتاكم نأ كلذو

 شيعبال ىلل لاقي اذه نمو . باذعلا بقارت اهنأاك ةبقر تيمس امل هنألل . هقنع هللا قتعأ لاّقبالو

 . اهدلو توم اهتاعارم لجالل . بوقر : اهدلو

 سانلا فلتخاو : لافقلا لاق . باقرلا قتع ىف لاما تؤيو .ةبآلا ىنعم 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نوكي ندو « هقتعيف هيرتشي نم هيف لخدي هنا : نولئاق لاقف . تاقدصلا ةيآ ىف نروكذملا باقرلا ف

 : نؤلماف “لاق '« ةضورفملا ةاكرلا نم ٍباقرلا !ارثاا واجب .الولطرل هتباتك دادأ لع هس ارنا
 ليف ةضورفملا ةاكرلا لغ ةيآلا ةدنه لوأت قف, نيصاكملاةناعإ فال] "نا فينس

 سانلا نمو ؛ ًاعطق اهبف نيرمآلا زاجأ ةاكزلا ريغ ىلع ةيآلا هذهلمح نمو ؛ فالتخالا كلذ هيف قبب

 . ىراساألا ءادف وهو ثلاث هجو ىلع ةبآلا لمح نم

 ةبوتلا ةروس ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأبس فانصاللا هذه ريسفت ىف مالكلا مامت نأ ملعاو

 . تاقدصلا ةبأ ريسفت ىف

 (ةاكزلا ىف آو ةالصلا ماقأو) هلوق ربلا ةيهام ققحت ىف ةرتعملا رومالا نم (ثلاثلا رم الا

 .هركذ مدقت دق كلذو

 : ناتل أسم هيفو (اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو) ىلاعت هلوق (عبارلا رمألا)

 هريدقت «نمأن مد لى لع فطع هنأ : امتدحأ : نالوق نوفوملاو عفر ىف ( ىلوأالا ةلأسملا)

 ربخ نوكي نأ ىلع حدملا ىلع عفر : ىناثلا . شفخأالاو ءارفلا نع . نوفوملاو نونمؤملا ربلا نكل

 . نوفوملا مهو : هريدقت فودذح إدتبم

 دوهعلانم هللا هذخأام دارا انوكي نأ : لو'الا : نالوقدهعلا اذهب دارملاف 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 نم كلذ دابعلا لبقف ؛ هتعاطب لمعلاو ؛ هدوذح مايقلاب مهلا هلسر ةنسلأ ىلعو « مو قب هدابع ىلع

 قيثاوملاو دوهعلا اوضقن مهنأ باتكلا لهأنع ىلاعت هللاربخأدقو « بتكسلاو ءايبن الاب اونمآ ثيح

 (مدهعب فوأىدهعباوفوأو كيلع تمعنأى لاىتمعناوركذا ليئارسإ ىنباي) لاقف ء اهم ءافولاب مرمأو
 باتكلا لهأض قن امال . هللادهعب ءافولاعم لامع الا نمركذاموهربلا نأ ةيآلا هذهىف ىنعملا ناكف

 اذه ىلع ىضاقلا ضرتعاو ؛ هباتكب اوبذكو مهولتقو . هءايبنأ اودحجل هدوهعب اوفوامو ؛ هللا قاثيم

 دك أىلاعت هنامت ؛ مهلادهعلا اذه ةفاضإ ىف ميرص (مهدهعب نوفوملاو) ىلاعت هلوق نإ : لاقو لوقلا

 . ىلاعت هلبق نم ءادتبا هموزل نوكيسام ىلع هلم هجوالف (اودهاع اذإ) هلوقب كلذ



 ةيآلا «مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل »ىلاعت هلوق 2

 « ةمينغلاو لفن, ةيآ ىف روكذملا لع كلذ لمحنم سانا نف ىبرقلا ووذامأ (ةشلاثاا ةلأسملا)

 هلوق هريظنو . صخأ هب منال حيحصلا وهو ؛ نيطعمللىبرقلا ىوذىلع نيرسفملا نم نورثك الاو

 . (ىبرقلا ىلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضفلا اولوأ لتأ.الو) ىلاعت

 هجو الف ؛ نيدجلا ةدالوب وأ نيوبأالا ةدالوب هنم نوبرقي نيذلا مث ىبرقلا ىوذ نأ لعاو

 ىهف ةبارقلا امأ ؛ ىعرش مكح ةيمرلا نأال موق نع ىكحام ىلع مرخلا محرلا ىوذ ىلع كلذ رصقل

 برقلا ىف توافتيو لضافتب كاذب صتخ نم ناكنإو ؛ بسنلا ىف ةبارقلل ةعوضوم ةيوغل ةظفا

 عفدي نأقدصتملانم نسحال هنأال : لاق ؛ ىماتيلا ىوذ ىلع هلمح نم سانلا ىف ىماتيلا امأ « دعبلاو

 ناك |ذإ/ لي, ًاتطتع نوكي كلذ لعفا ىف هاف . ةعفاتم هوجو فردْئاالاو ندم ال ىذلا مهتيلاىلإ لاملا

 هجو مبآيلا لع خيال « سبليو لكؤيام باب نم ةقدصلا نوكت و . هظح عقاومبافراع ا ميقيلا

 . دنعو « رغصلا عم هل بأال ىذلا وه ميتيلا : لاق نم لوق ىلع هلك اذه ؛ هيلإ اهعفد زاج هب 5

 ( مهلاومأىماتيلا اوت آو) ىلاعت هلوق هبف ةجحلاو : غلابلا ىلعو ريغصاا ىلع عقب دق مسالا اذه انباحص

 ميني : ىمسي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو ءاوغلب اذإ الإ لاملا 0 مهنأ مولعمو

 اكل ةلاواملا عفديف الإو ءهبلا لاملا عفد 5 مهيلا ناك نإ اذه ىلعف . هغواب دعب . بلاطو

 درك املا كل“: ايهدل وقنا كا] ن1: ةلوتلا ة روق ىف ىلاعت اهلنا عاش نإ ةرك دنس قالخ هيف نيك انما

 طسبنيو لآسي نم مهنمو ؛ انهه دارا اوهو لاؤسلا نع فكي نم مهنم ناب رض مث مث ؛ ةجاحلا لهأ

 ركل كلل لح لفل يح لم امنت ىلاعت قرف ءابمتإو (نيلئاسلاو) هلوقب دازملا وهو

 000 ا | نأ امأ و « 1 ره دق فردي هتلاسم هنزل لئانسلا كلإذك نسل ؛ هلاخ ند رهظإ

 001 لازال ر . [يسلا  كلللا اص انع] ةنال «تيضلا هنأ ةداتق نع و-: رفاسملا هنأ دعا َنَع

 لاقيو ءاملا نبا : ءاملا ريطل لاقي اك. هابإ هموزال هل نبا رفاسملا لعجو . قيرطلل مسا ليبسلا نآل

 000 ا الل ياللا ل ناسفللاو . مايالا نبا : نونسلا هيلع تتأ ىذلا لجرلل

 ةمرلا وذ لاق

 لعل نبا نزلا هق لع ١ "هناك .ايرثلاو : ءاضغ تدار

 ةيآلا هذه ىف لخدأ ةاكزااريغ ىف ةيآلا لعج نمو . نيبلاطلا هب ىنعف «نيلئاسلاو إ) هلوق امأو

 قح لئاسلل » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ امهنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا ىور : رفاكلاو ملسملا

 (مورحتاو لئاسال مولعم قح ملاومأ ىو) ىلاعت لاقو «سرف ىلع ءاجولو

 : ناتل اسم هيفف ( باقرلا فو)) هلوق امأ



 2 بألا «مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل» ىلاعت هلوق
 . قح لك تخسن ةاكزلا

 لاملا قد لاق مالسلاو ةالصلاهيلء ثأر رام ضراعم.هنأ لوألا هوجو نم تارغار

 رضح اذإ هنأ ىلع ةمآلا تعمجأ : ىناثلا . لع لوق نم ىلوأ لوسرلا لوقو «ةاكزلا ىوس قوقح

 دارملا : ثلاثلا . لاكلاب ةاكزلاىدأ دق ناكنإو ؛ ةرورضلا عفديام هيلإ عفدي نأ بحب هنافرطضملا .

 قدصتلامزاي هنأ ليلدب خوسنم ريغ هناف ًاردقم نوكي ال ىذلاامأ « ةردقملاقوةحلا تخسن ةاكزلا نأ

 هنأ به : لبق ناف . ردقمريغ كلذو ؛ كولمملا ىلعو « براقألا ىلع ةقفنلا مزايو « ةرورضلا دنع
 ىلوأللا مدق ىلاعت ا هوجو هيف انلق؟ثيتزتلا اذه ف ةكاتللاام نكل لب لا اذه حص

 نيب ًاعماج كلذ نوكي هنا ثيح نم هريغ نم ةقدصلاب ىلوأ وهف ًابيرق ناك اذإ ريقفلا نأل ىلوألاف
 ثرالاهب قحتسي كلذلو ؛ هيلا لاملا فرص ىف هوجولا دك وأ نم ةبارقلا .نآآلو ,ةقذصلاو َهلْصلا

 كلا تناك كلذلو « ثلثلا ىفالإ ةيضول| نم نكي كمت ال ىح « ةمصولا ىف كلاملا ىلع هببسب رج< و

 كل: تناكنإو « ةيآلا (توملا ىدحأ رضح اذإ مكيلع بتك ) لاقام ىلع تابجاولا نم براقألا

 ماتا لاح 0 ؛ىبرقلا اذ مدق هوجولا هذهلف مبضعب دنعالإ ةخوسنم تراد.دق ةيصولا

 ىلاعت مهعبتأ مث . هوجولا لكن م ةليحلا عطقنم وهف بساكالو ةلاللا دل لإ قفل ريدشلا لو

 هتنع ردادتشا دنع ةتجاح لكشف دإ ليبسلان با ركذ م . مهم دتشت دق ةجاطلا لال نك ]سلا رق

 ةفرعمنأ . اهيناثو . هركذ مدقت نم ةجاح نودامبتجاح نآل ؛ باقرلاىفو نيلئاسلا ركذمت . هلهأىلإ

 هيلع نآل هجولا اذهللعقرفلا هذهرك ذىلاعت بترف ؛ فعضتو ىوةتقرفلا هذه ةجاح ةدشب ءرملا

 :امملاث و. قسنلا اذهىلعم“ , نيك اسملاةجاحت مث . ماتيالاةجاح متع برقأهيلا برقي نم ةجاح ةدشب

 ررضلا فدو « هبلق ىذؤتو همخت هيف ةجاحلا ةدش نال هصخت ةدئاز ةفص هلو . نيكسمىبرقلا اذ نأ

 رخأو « ىماتيلاب مث :ىبرقا ىذب ىلاعت هللا أدب كلذلف  ريغلا نعررضلاعفد ىلع مدقم سفنلا نع

 ببسب لصاحلا مغلانم دشأ بارشلاو ماعطلا نع راغصلا رج ببسب لصاحلا مخلا ن ال. نيك املا

 دقلئاسااو ٠ تقولا ف ةتجاح دنت دقو ( نع نكي دهن ليتسلا نياامأف « امهلصحخ نع راكشلا

 ..ةدندنقلا ةجاحلا لحب قف تستل قل ةلازإ نال بتاكملا رخو ةجاخلا ةدشرهظي وانغ

 : لاقلبالل هركذ دنعمالسلاو ةالصلا هياع هنأ ىورا» لاملاءاتياب دارملا نأ (ىناثلا لوقلا )ل

 أ لحفلا قارطإ ىلإ ةجاحلا نال ديب اذهو : املولذ ةراعإ وا ؛ اهلخل قارطإ وه ؛ امش ان لإ

 . ناكل و لئاسلاو ليسلا نبا هب صتخمال

 اذهو « ةاكرلاب ايخوستم نا 9 ًابجاؤ ناك ءال ؤه ىلإ لاملا ءاتيإ نأ 4 ثلاثلا لوقلا إل

 . ةاكزلا نيبو ءانبالا اذه نيب ةءآلا هذه عمج لا هنال فيعض اضيأ
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 ةيآلا (مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل» ىلاعت هلوق 2

 ىلع هنع ءانغتسالا دنع هلذب نم ةعاطلا ىلع لدأ هيلا جايتحالا دنع ءىثاا لذبو ؛لاملا نع

 ًانقيتم هنوك ىلع لدأ ةحصلا لاح هءاطعا نأ : اهيناثو (نوبحت امم اوةفنت ىتح ربلا اولانت نل) لاق ام

 « قشأ ةحاصلا لاس هناطع) نأ: انبلاثو ٠ .توملاو ضرملا لاب هئاطعإ نم, ديعولاو دعولاب

 ىنغلا هلذبي ام ىلع هباوث ديزي هناف « لقملا دهج نم ريقفلا هلذب ام .ىلع ًاسايق ًاباوث رثك أ نوكيف

 « عاضل هنم هببب ملول هنأب للعلا عم ء دحأ نم هبهوف , لاوزلا فرش ىلع هلام ناكنم نأ : ابعبارو

 « ًاعئاط هنم هبهو هنا مث ءلاملا عايض نم افئا نكي مل اذإ امل ةيواسم نوكتال ةبهلا هذه ناف

 هلوةو(نوبحتام اوقفنت ىت> ربلا اولانت نل) ىلاعت هلوقب 1 ايناخاو :ايهاادكف ءاضاوو

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ءادردلا ىنأ نعو « ماعطلا بج ىلع ىأ (هبح ىلع ماعطلا نومعطيو)

 « عبش ام دعب ىدبم ىذلا لم توملا دنع قدصت ىذلا لثم»

 ىف ةبغر ءاطعالا بحبو ىطعي :لبق هناك: ءاتيالا ىلإ عجري ريمضلا نأ ( زاثلا لوقلاإ

 ىأ هللا بح ىلع لاملا نوطعي ىنعي ؛ ىلاعت هللا مسا ىلع دئاع ريمضلا نأ : ثلاثلا . هللا باوث

 هتاضرم بلط ىلع

 فيعض اذهو « ةاكزلا اهنإ : موق لاقف ؛ ءاتيالا اذه نم دارملا ىف:اوفاتخا 4 ةيناثلا ةلأسملاإل

 فوطعملا قح نمو (ةاكزلا ىف آو ةالصلا ماقأو) هلوقب هيلع ةاكزلا 0 هنأل كلَذو

 تاعوطتلانم نوكي نأ امإولخنال هنامث , ةاكزلا ريغ هيدارملانأ تبثف « ارياغتي نأ هيلع فوطعملاو

 كئلوأ) ةيآلا رخآ ىف لاق ىلاعت .هنال تاعوطتلا نم نوكي نأ زئاجال ٠ تابجاولا نم وأ

 فتو امل ًابدن كلذ فراك ولو « هيلع ىوقتلا فقو (نوقتملا مث كئاوأو اوقدص نيذلا

 مث « تابجاولا نم هنأ الإ ةاكزلا ريغ ناك نإو « ءاتيالا اذه نأ تبثف هيلع ىوقتلا

 لدي امو  رطضملا ماعطإ لثم ةيرورضلا تاجاحلا عضد نع ةرابع هنأ : لوآلا :نالوق هيف

 نمؤيال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف : صناا امأ . لوقعملاو صنلا بوجولا اذه قةحت ىلع

 لآلاف نإ : سيق تنب ةمطانع ىورو «هبنجىلإ واط هراجو أن اعيش تاب نمرخآلامويلاو هللا

 دا لاما نمع لتس هنأ ى ىعشلا نع ىحو (ةبحلع لاملا ىف آو) تلت مث ..ةاكزلا ىوس ًاقح

 لقعلا امأؤأ ةيآلا هذه الت 3 « لئاساا ىطعيو ؛ ةبآرقاا لصي معن : لاقف ؟هاوس ءىث هيلع لهف هتاكز

 ةرورضلا عفدرادقم هوطعي نأس انلا لع بجو ؛ ةرورضلا لإ ة ةجاخل كت ان اذإ هنأ اعدل هاف

 نأ لعلدي اذهف . ًارهق مهنم ذخالا زاج ءاطعالانم اوعنتماولو « مهلع ةبجاو ةاكزلا نكت ملْنِإو

 نإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع يىورام لوقلا | ذه يف ن عم نم جتحارو و « تجأ و ءانالا اذه



 مدق لف «بتكلاو ةكئالملا ةفرعم ىف 0 رلا لوق ناكاذاف:+ ليسرلا قدح نوب الإ

 لسرلا ىلع ركذلا ف بتكلاو ةكئالملا
 ليت لارا الآ انراكمفلاو, انل وقع قوم كت, #1 ناك نإ رمال" هنأ: احلا

 ؛بتكلا لوزن هغيلبت ةطساوب صحي مث ؛ الوأ دجوي كلملا نآل ؛ كلذ نم سكعلا ىلع دوجولا
 بيترت ال ٠ ىجراخلا دوجولا بيترت ةيآلا هذه ىف ىعارملاف ؛ لوسرلا ىلإ باتكسلا كلذ لصي مث

 ىهذلا رابتعالا

 ةسنلا رومألا هذبب ناميالا صخ مل (ىئاثلا لاؤسلاإب

 هتفرعم : هللاب ناميالا تحت لخد دقف هب قدصي نأ مزليام لكامتحت لخد هنا : باوجلا

 باقعلاو باوثلاماكحأ نم مزاي امبةفرعملا :رخآلا مولا تحن لخدو ؛ هتبكحو هلدعو هد

 هللا ىلص ىنلا ىلإ ةلاسرلا مهئادأب لصتيام ةكئالملا تحت لخدو « كلذب لصتيام رئاس ىلإ : داعملاو

 انكلا تق لخداوا مالم لااوحأ "نم ملعب نأ بجي ام كلذ ريغ ىلإ انيلا اه.دويل ملسو هيلع

 « مهعئارش ةحصو , ممتوذب ناميالا نييبنلا تحت لخدو ؛ هئايينأ ىلع هللا لزنأ ام عيمج و : نآرقلا

 فلكتللن أو هو :رخآ ريرقتو.. ةيآلا ةذه تحت لخد الإ هب ناعالا بحي امك ءئث قب ل هنأ تبتف

 هللاب نامبالاب دارملا وهو « تاذلاب دوصقملا وه ىبهتنملاو أدملا ةفرعمو « ةيآنو ًاطسوو أدبم

 مكالملا ةثالث رومأ.الإ متتال ىهوقلاسرلاب الإ متت الف طسولا ملاصم ةفردم امأو . رخآلا مويلاو

 لوسرلا ىهو هيلا ىحوملاو باتدكلا وهو ىحولا كاذ سفنو ىحولاب نيتآلا

 لاملا ءاتيإ وهو ؛ حراوجلا لاعفأ للع نامبالا اذه مدق مل «ثلاثلا لاؤسلاإ

 ةاكزلاو « ةالسغلاو

 نم: ىناثلا رمأألا ؛ حراوجلا لامعأ نم هللا دنع فرشأ بولقلا لامعأ نأ ىلع هيبفتلل : باوجل

 : لكاتم هفو:(هنح لع لانملا ىف وز هلؤق"نبلا نسم قم قف ةراتتلا 00

 هيف اوركذو ؟ عجري اذام ىلإ (هبح 0 لا نحس 1

 بح ىلع لاملا ا لاملا ىلإ عجار هنأ نيرثك آلا لوق وهو : لوألا : اهوجو

 ىشختو « ىنغلا لم 20 مخفي تنأو هيتؤت نأ وهو ؛ دوعسم نبأو سابع نبا لاق ؛لاملا

 ىلع لدي ليوأتلا اذهو . اذك نالفلو اذك نالفل : تلق ؛ موقلحلا تغلب اذإ ىتح لهمتال و ؛ رقفلا

 هوجو نم اضيأ كلذ لع لذي لّقعلاو ٠ توملا نف'برقلا دنع ان لضفأ ةحصلا لاح نيس

 ءانغتسالا نظ لصح توملا برق نظ دنعو لاسملا ىلإ ةجاحلا نظ لصح ةحصلا دنع نأ : اهدحأ



 ةيآلا «مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل ىلاعت هلوف 3

 رايتخا اذهو ؛ ةرتنع ةعاجشلاو « ريهز رعشلاو . متاح دوجلا:نولوةي و ؛ لجعلا بح ىأ (لجعلا

 اق مث (جاحلا ةياقس متلعجأ) هلوق ةيآلا هذه لثمو : ىلع وبأ لاق « برطقو ؛ جاجزلاو ؛ ءارفلا

 نمآ نمنامياكج احلا ةياقس متاعجأ وأ ؛ نمآ نمك جاحلا ةياقس لهأ متلعجأ ؛ هريدقتو (نمآ نك)

 ةديبعوبأ لاق : اهيناثو ءلءافوردصم نيب ليثقلا عقبال ذإ « نيلعاف نيب وأ نيردصم نيب ليثقلا عقيل

 ىأ (اروغ مؤام ح ءصأ 0 هلوق هنمو نيقتملل ىأ (ىوقتلل ةبقاعلاو) هلوةك رابلا ىنعمب انبه ربلا

 : ءابنخلا تلاقو « اًرئاغ

 رابدإو لابقإ ىه اماف

 هللا دنعتاجرد مث ملوةك فذحف . ربلا اذ نكلو هانعم نأ ايتو“ اهيدرسمو ةلبعب ىأ

 اذكو اذكو نامبالاب لصحي ربلا نكلو ريدقتلا : اهعبارو . جاجزلا نع تاجرد اووذ ىأ

 لضفملا رع

 لك وه ىذلا ربلا نكلو :هانعم نوكيف مالكلا دوصقم ىلإ برقأ لوألا هجولا نأ معاو

 نآرقلا أرقي نم تنك ول : دربملا نعو « هللاب نمآ نم رب « ميظعلا باوثلا ىلا ىدؤي ىذلا ربلا
 ؛ عفرلاب (ربلا) ةففخم (نكلو) سماع نباو عفان أرقو ٠ ءابلا حتفب ربلا نكلو تأرقل «هتءارقب

 , بصنلاب (ربلا) ةددشم (نكل) نوقابلاو

 رومأب نامبالا : لوألا : ارومأ ربلا ةيهام ققحت ىف ربتعا ىلاعت هللا نأ ملعا 4( ةعباسلا ةلأسملاإ)

 ' بحي امب لعلاو :ةصوصخلا هتاذب ملعلا دنع الإ هللاب ملعلا لصحي ناو « هللاب نامبالا : الوأ : ةسمخ

 لخديف اهيلع ةلادلا لئالدلاب ملعلا دنع الإ ؛ رومآلا هذبم لعلا لصحب نلو ؛ هيلع ليحتسيو زوحيو

 0 ملعلا ف لخديو ماعلا ثودح عرفتي اهيلع ىتلا لوصأالاب ؛ لعلاو ملاعلا ثودح معلا هيف

 تانكمملا لكللع ارداق ؛:تامولعملا لكب املاع هنوكو « هئاقبو ةمدقو هدوجوب ملعلا تافصلا نم هل

 ةيلاحلا نع اهزنم هنوكب « ملعلا هيلع ليحتسي امب ملعلا ىف لخديو ؛ اكتم اريصب اعيمس اديرم ايح
 ةثعبو داحيالاو قلخلا ىلع هرادتقا هيلع زوجب امب ملعلا ىف لخديو : ةيضرعلاو زيحتلاو ةيلحماو

 هنوك معن مل امان ال ءلوأالا ىلع عرفم ناميالا اذهو  رخآلا مويلاب ناميالا : اهيناثو ٠ لسرلا

 رشحلا ةح لعن نأ .اننكمي ال تانكمملا عيمج ىلع هتردق ملعن لو ؛ تامولعملا عيمجي املاع ىلاعت

 لسرلاب ناميالا : اهسماخو . بتكلاب ناممالا : ابعبارو . ةكئالملاب نامالا : اهثلاثو . رشفلاو

 تالاؤس انبهو

 ؛ فنكلا .ىدصب لعلا ىلإ الو , ةككئالملا دوجوب ملعلا ىلإ انل قيرطال هنا «لوآألا لاؤسلا)



 و

 4 ةيآلا «مكهوجو اولوت نأ ربلا سيلد ىلاعت هلوق

 : هللا كح ام ىلع ؛ لخبلاب ىلاعت هللا اوفصو دوملا نآللو : هللا نبا حيبسملا : موقف ىراصناا

 اولخأ دوهلاو ء رخآلا مويلاب نامبالا : اهيناثو (ءاينغأ نحنو ريقف هللا نا اولاق) هلوقب مهنع كلذ

 انسمت نل)اولاقو (ىراصن وأ ادوه ناكنم الإ ةنجلا ل خدي نل اولاقو) اولاق ثيح . نانممالا اذهب

 رخآلا مويلاب بيذكت كلذ لكو  ىنامسجلا داعملا اوركنأ ىراصنلاو (ةدودعم امايأ الإ رانلا

 . مالسلا هيلع ليربج ةوادع اوربظأ ثيح « كلذي اولخأدوهلاو . ةكتالملاب نامالا : اهثلاثو

 نأ ىلع ةلالدلا مايق عم نآآل ؛كلذب اولخأ دق ىراصنلاو دوهلاو ؛ هللا بتكب نامالا : اهعبارو

 م ارخإ يلع 00 ودافت ىراسأ كوت ًابنإو) ىلاعت لاقهولبقي 1 هودر هللا باتك نآرقلا

 اواخأ دوهلاو نييبنلا نايمبالا :اييماخ و (ضعس كوزرفكلاو بالا ا

 ةوبن ىف اونعط ثيحو (قحلا ريغب نييبنلا نولتقيو) ىلاعت لاق ام ىلع : ءايبنالا اولتق ثيح كلذب

 مهلك لذب اولخأدوهيلاوهناحبسهللا سمأ قفو ىلع لاومألا لذب : اهسداسو . لسوهيلعهللا ىلص دمي

 تاولصلا ةماقإ :اهعباسو (اليلق ًانمث هب اورتشاو) لاق ا . ليلقلا لاملا بلطل تامسشلا نوقلي

 كحديعلا اوضقدورملاو © دهعلاب ءافولا : اهماثاو : نم لالا فرس ناك دوعلاو ؛,تاكاشلا

 ةلبقلا ىلإ هجوتلا نوكي نأ ىفن « ىلاعت هنأ وهو : لاؤس انبهو . (؟دهعب فوأ ىدبعب اوفوأ) لاق

 لجالو ضقانتلا مزليف « لابقتسالا نم اهيف دب الو ةالصلا اهدحأ رومأ عومجب ربلا نأب كح مث آر

 سيلو ءربلا لاكل ىفن (ربلا.سيل) هلوق نأ : لوألا . لاوقأ لعن ورسفملا فلتخا « لاؤسلا أَذَه

 ةلبقلا لابقتساو« ةديحلا لاصخملا عومجم مسا ربلا ناف , اذه وه هلكربلا سيل لاق هناك« هلصال ايف
 مهابقتسا نآل ءارب هنوك لصال ًايفن اذه نوكي نأ : ىتاثلا . ربلا مامت كلذ نوكي الف ءابنم دحاو

 ارو وامثإ كلذ ناكلب ؛ كلذ ىلاعت هللا سنام نيح : ىفنلا تقو ىف أطخ ناك. برغملاو قرشنلل

 ةليقلا لابقتسانأ : ثلاثلا .ربلا ىف دعيال هناف كلذك نوكي امو « هنع هللا ىهم دق خوسنمب لمع هنال

 , طئارشلا رئاسو ءنامالا عم هب أ اذإ ارب نوكي امنإو . هللا ةفرعم هنراقي ل اذإ ارب نوكيال

 اب ىتأ اذإ امأف «هلوسرو هتلاب نامبالا عم اهم ىنأ اذإ الإ « ربلا لاعفأ نم نوكتتال ةدجسلا نأ اك

 ىف ضو رثك  ةلبقلا تلوح ال هنأ ىوز ءربلا لابفأ نم نكت ال امناف طرقا 7

 لاق ىلاعت هن اكةيآلا هذه ىلاعت هللا لزناف , لابقتسالا الإ هللا ةعاطإ ىعاربال هناك راصو ءاهخسن

 نيدلا ناكرأ لك نع ضارعالا عم : ةلبقلا رمأ ىف ديدشلا ضوخلا اذهام

 : اهدحأ : هوجو هتيفيك ىفو فذح هيف (هللاب نمآ نم ربلا نكلو) هلوق 4 ةسداسلا ةلأسملا)

 مهمولق ىف اوبرشأو) هلوةك مالكلا ىف ريثك وهو فاضملا فذخ ؛ 21 نمآ نم نيرا نكمل

 «ه  رخف ود
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 ةبآلا «ركهوجو اولوتنأ ربا سيلد ىلاعت هلوق 4

 راسا ضوقنم هنأ : ثلاثلا 1-1 ازيك لعَش 1 مطوقب نضوةبم هنأ : ىناثلانعو ؛ ًاييز نيل

 : سماخلا نعو . ةلثاملا ىضتقتال هوجولا ضعب نم ةيباشملا نأ : عبارلا نعو . ةصقانلا لاعفألا

 نعو . اههنيب عما نكمي الف ؛ ىضاسلل «سيلو » لاحلل «1ه» نأ لبق نم عنتما امنإ كلذ نأ

 انركذامب لمعلا ةرورض هيلإ ريصملا بحي هنكل لصالا فالخ لعن اكن إو ءانبلا ريغت نأ : سداسلا

 سيلو سيأ ثيحزم : هلوقامأو « م ذأ سيل أ 00 | ةيسيللا نأ : عباس ع كيلا

 ل مو ليلالاب هنم عونمف بتكلا صن اأو ءاسأا هل رك نبك هنلإ فاضملا نأ متلق مل

 ةلأملا د نكميام اذهف ؛ ةيسيالا ىنعم ريرقت ىلع ةلادىهف ةيسيللا نم قتشم «سيل » نأ

 0 ةملتح تاياوجلا هذه تناكنإو

 ؛ عفرلاب نوقابلاو «ءارلا بصنب (ربلا سيل) مصاع نع صفحو ةزمح أرق «ةثلاثا ةلأسملا)

 ىف ايوتساف فيرعتلا ىف اعمتجا اهربخو «سيلو مسأ نال نسح نيتءارقلا الكو : ىدحاولا لاق

 :لعافلاب هبشم «سيل» مسا نأ (ربلا) عفر نم ةجحو« اربخرخآلاو ؛ امسا امهنم دحاو لكن وك

 نأ ىلإ بهذ (ربلا) بصن نمو : لوعفملا نم ىلوأ لعفلا لب نأب لعافلاو « لوعفملاب اهربخو

 ا 1 قرمصملاب ابهشل سيل مسأ نكت نأ لاوأ أملص عم «نأ» لاق نيب وحنلا ضعب

 رمضملا نوكي نأ اعتجا اذإ ىلوآلاو . ربظمو رمضم عمتجا انههناكف . رمضملا فصوي ال اك

 ناكف) هلوق ليزنتلا ىف ءىرق اذه ىلعو . ربظملا نم صاصتتخالا ىف بهذأ ناك ثيح نم [مسالا

 (اولاق نأ الإ مهتجح ناكامو ء اولاق نأ الإ هموق باوج ناك امو) هلوقو (رانلا ىف امهنأ امهتبقاع

 سيل ربخ ىف لخدت ءابلاو (نأب ربلا سيل) أرق هنأ دوعسم نبا نع ىور هنآل ربلا عفر رايتتخالاو

 اذه نمو ء ىلاعت هللا ىلا ةبرقملا ريخلا لامعأو . تاعاطال عماج مساربلا (ةعبارلا ةلآسملا)

 ؛ روجفلا دض ربلا لءج (ميحج ىفل راجفلا نإو ميعن ىنإ راربالا نإ) ىلاعت لاق « نيدلاولا رب

 ٠ مثالا دض ربلا لعج (ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربا ىلع اونواعتو) لاقو

 فالخ وه ىنذلا ربلا هنمو عاستالا نم هلصأو . ناسنالا هيلع رجؤيام عيمج ماع مسا هنأ ىلع لدف

 هعاستال رحبلا

 راشأ هنأ اندنع ىذلاو : لاوقأ ةدآلا هذه لوزن ىف لبق دق : لافقلا لاق (ةسماخلا ة أسملا)

 | 0 نأ عم اهيلع اوناكىتلا مهتلبق نع.مهالوام : اولاقو نييلسملا ىف اونعط نيذلا ءابفسلا ىلإ

 لصحت ال ربلا- ةفص نا : ىلاعت هللا لاقف ٠ قرشملا نولبقتسي اوناكىراصنلاو , برغملا نولبقتسي

 هللاب نامالا : اهدحأ . رومأ عومج دنع الإ لصحيال ربلا لب ؛ برغملاو قرشملا لابقتسا درجعب
 انأو ٠ هللا .نبا ًاريرع نأب : موقلو ميسجتلاب : ملوقلف دوهلا امأ ؛كلذ. اولخأ باتكلا لهأو

 نا
: 3 

 3 ام

0 



 ل ل ل رع وما 1 ا اينو نو 95 0ك 58
 : ابعبارو . امتاق ديز سيل لوقت نأو دبال لب ؛ مالكلا متي ل ديز سيل : تلق ول كناف ؛ 1

 ول .عنهلو نأ ةمردلملا ناي للعأب كاذعأ» قطان اذه ود داش انو ناكل ولف نعول« سرس

 اذهو ؛ لاخلا وهو صوصخ نامزب انورقم بلسلا ىنعم لوصح ىلع هتلالدإ كلذ ناكل العف ناك :

 وأ ٠ كلذ ىف لوقلا اذكف العف اذه نكي مل ايلف العف ءام» نوكي نأ بجوف «امد» ىف منأق ىنعلا 20
 امد: كببشاف لاخلا .ننل تعضو ةدماج ةمكعسيل» : لوةنف . ىرخأ ةراحإ يدل ا ل0 ا

 زوجي الو . ديز نسحأ ام : لوقتف ةيضاملا لاعفألاب «ام» لصت كنا : اهسماخو « ةيلعفلا قن ىف 9

 نال كما نازرأ اريغ لع هنأ :ءاريتداسشو نشل ر_كذن دير. نيل ام +لوقت الف سيل هاذ 00 8
 لخفلا ناز وأنه سلام تاثإ لف نبأ لوألا ل ناكذ , لمفلا ةنبأ ىف دوج وم ل ىلا

 فرصتي. ال هنالا فيفختلا هومزلأو هوقفخ مهنأ الإ ريعبلا ديص لثم سيل هلصأ : ليق ناف

 اولعجو « ابيلع لدت ىتلا تاقوأللا فالتخال لاعفالا ةينبأ فلتخت امتإو ؛ ةدحاو ةلاح هموزلل

 ةنباألا فخأ هناأل ءانضاق هب هوصخ ىذا ءانلا |١١١١|

 هوعنم املف ء. ف رصتلا لعفلا ىف لصاألا نال و همدع لصألاف ؛ لصاللا فالخ هلك اذه : انلق

 لف نأ امأف :تباناضتنلا هلع لاح الث ناساللا كاب لعوب 23: نآ بسلا رلا نق كاك
 دساف كاذف لصاللا فالخ ًاضيأ وه ىنلا ءانبلا ريغتل ةلع لصاآلا فالخوه ىذلا فرصتاا 0

 ىأ #نسدأ» و «ال» وه ىذلا ىفانلا فورحلا نم ةكرم ةمطأ اب ىيتقلا ر 515 - ايسناشا

 هندجو ىأهتسيأو. دوجولا ىلا مدعا| نم ىأ ةيسي ال ا ىلا ةيسيلل | نم هج رخأ :نولوقيك لذا ولاق دوو

 انافختسا ةزمملا تح رطف.:سيأال:اهانعمد وحج ةملك « سيل »نأ ليل ا ردو: لاقبالا ء رشاد

 نم :كانكهو : سلو سيأ فيحْنماب ىتثأ ::برغلال وو ةملع لكدلاو لكلا ف يرانا

 ديفي ام] اذهو . ردصملا تايثال عضويامبإ لعفلا نأ ىلعلد ءارقتسالا : اهتماثو .وهالو وه ثيح

 همدعأو ًاديز ىفن :هلوقب ضقتني : لبق ناف العف نوكي الفالوأ بلسلا

 ةغيصلا تناكف « « ىنلا ىنعم لوصح ىلع لد ىفن كلوقف؛ ىف للا م ىتغم اذيز قناكلوقأ انلق

 دقف لعق سل نإ كولئاقلا امأو ادا لاؤسلا نكي ملف ءاهردص. ققحت ىلع ةلاد ةيلعفلا

 موقلا كاب مهوقك ىضاملا ىنل ءىجب دق «سيل » نب لالا مالكلا نع باوجلا ىف اوفلكت

20 

 ا ا ع



 ةيالا «مكهوجو اولوت نأ رباا سيل» ىلاعت هلوق 2

 رده لع لالا او نيا باتكلاو 35 َدَكاَو رخآلا مْويلاَو هل
 سس -

 ةالَصل ماأَو نناَق را فو نيل 5 ليبسلا َن نا نيك الدلاو ىاتبلاو 1 ل

 نيحوما مصل وماَسأبلا ف َنيرباصلاو اوُدَماَع اذ | مديعب ا
 هو ه-

 ا ا

 « 1ا/ا/» ا 3 َكئاوَُ ان نيذلا َكئلوأ سبا

 نيرباصلاو اودهاع اذإ مهدبعي نوفوملاو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأو باقرلا ىفو نيلئاسلاو ليبسلا

 «نوقتملا م كئلوأو اوقدص نيذلا كئلوأ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف

 : لئاسم ةيآلا هذه ىف نأ معا

 دارأ : مهضعب لاقف ؛« صاخ وأ ماع باطخلا اذه نأ ىفءاملعلا فلتخا «ىلو ألا ةلأسملا)

 :لاغتا لاقف سدقملا, تبب وت هجوتلا لع تابثلا ىف اوددش امل (ثاتككلا لهأ بلا سيل) هلوقب

 اونظا ل نينمؤملا ةبطاخم دارملالب : مهضعب لاقو . هللاب نمآ نم رباا نكلو ةقيرطلا هذه رباا سيل

 لاقو . مالكلا اذهب اوبطوخن ؛ كلذ نوبحي اوناك ثنح نم ةيعكلا ىلإ هجوتلاب ةيغبلا اولان دق م

 هذهب طابتغالا نينمؤملا نم لصح ابليوحتو ةلبقلا خسن دنع نال ؛ لكلل باطخ وه لب : 5

 ىلاعت هللامهثعبف نيدلا ف ربك الا ضرغلاهنأ اونظ ىتح « ةلبقلا كلت 0 مهنم لصحو . ةلبقلا

 اقرش كهوجو اولوت نآب سيل ربلا نأ نيبو « تاعاطلاو تادامعاا عيمج ءافيتسا ىلع 1 1

 سيل :لاق ىلاعت هناكف ؛ هيف صيصخت ال ذإ رهاظلاب هبشأ اذهو . تيكو تيك ربلا امناو.

 ش 100 ا ل نه يولطملا لا ل 00 ربلا

 0 ور معذو ؛ هركنأ سمهنمولعف «سيل» نأ ا الا 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اوسيل موقلاو متسلوانسلو تسل :كل وقتك لاعف الاب الإ كصتتالىتلا اهم رئامضاالا صتا لعفاهنا

 نا اللا ا كملا ةجح و دلو تلو ىتا : هلوقي ةض 2 هجم .هنهأو نينا

 ا 06 افا ب نأ نوح الف : ايضاق اللعف, ناؤكتت نأ روحي 0 ام تناكل داق

 ايفا دف نيل نأ روك ال هنأ نابي ء ضام لدم هنأ :,لاق.. لعق هنا : لاق نملك نأ ةمزآلملا

 6 اسناثو . لاخلا ىنل ال,ىضاملا ىنل ناكل أامضام ناك ولو : لاخلا 0 هنأ ىلع رورمجا قافتإ



 ا 2

 نمآ نم بلا نكلَو برْلاَو قرشللا لبق هوجو أولو نأ ريلا سيل

 اوفلتخاموقلانأ : اهيناث و . هتوبن ىلعةلاد اهنا اولاق ىراصنااو ىسيع ىف حدقلا ىلع ةلاد اهنا : !ولاق

 رخآ اليوأت هل مهنم دحاو لكركذف سو هيلع هللا لص دم ةوبن ىلع ةلادلا تايآآلا ليوأت ىف

 ىلع رخآ ائيش ركذ, د-أ لكن اكا ذلكتم ناكلب لوبقلا بجاو اح نكي ل اذإ ءىثلا نآل ادساف

 (١و 2 لاقف لسموبأهر 5 امزب اهتلاثل فاللت+الا وه اذه ناكف ؛ همحاص لوق فالخ

 يلكار# لحعاو لتخو ؛ بستك أو تيبك : لال 6. نحف هناك لك 2 تل

 ئأ':هيف»اوفلخ نينلا (تاتكعلا ف لوفلتعا نيذلا) هلؤق 'ىنعم نوكو لعفاو نس اة

 (رامنلاو ليللا فالتتخا ىف نا) هلوقو (فلخ 2 فلن ) هلوقك هيف ءافلخ اوراصو هوثراوت

 (ركذي نأ دارأ نمل ةفاخ رابنلاو ليللا لعج ىذلا وهو) هلوقو ءرخآلا فاخ ىنأ, دحاو لك ىأ

 سنجباتكتلابدارملا نوكي نأ وهو : ثلاث ليوأت ةيآلا ىفو ؛ رخآلا فلخب امبنم دحاو لك ىأ
 ضعب اولبقف ؛ باتكلا ىف ملوق فاتخا نيذلا باتكتلا ىف اوفاتخا نيذلاب دارملاو : هللا لزنأ ام

 ليجنالاو ةاروتلاوهوهّللاب تك ضب اولبق ثيح ىراصنلاو دولا مهو . ضعبلا اودرو هللا كنك

 نارقلا وهو قابلا اودرو

 فير ةيفيك ىفنوفاتخي نيذلاءال ؤه نأ : اهدحأ : هوجو هيفف «ديعب قاقش ىفلإإ هلوق امأ

 نأ ىغبني الف ؛ةديدش ةعزانمو ديعب قاقش.ىف مهنيب اف مه كتوادع لجال ليجنالاو ةاروتلا

 :دمحمل لوقي ىلاعت هناك: اهناثو . ةقفاومو ةفلاؤ» ممنيبامف سيلا هناف ةوادعلا ىلع مهقافتا ىلإ تفتلت

 مبصخ اذبلف ؛ كل ةقاشملا ةياغو « كتوادع 3 نيقفتملاك مب مماف « مهني 1 50 ناو ءالّؤه

 في رحتلاةيفيك ىف اوفلتخا و .في رحتلا لصأ ىلع اوقفتا نيذلاءال وهنأ : اهئلاثو . ديعولا كلذب هللا

 مهوقب مهذكب اوفرتعا دقف كلذك ناكاذاو : هعزاني وهقاشيو هبحاص 8 مهنمدحاو لكناف

 ملعأ هللاو ةتباا كيف احداق كيف مهحدق نوكي الف

 كلاثلا مكحلا

 مويلاو هللاب نمأ نمربلا نكل و برغملاو قرشملا لبق 0 اولوتنأ ربلا سيل إل ىلاعت هلوق
 ا و نيك املا وىاتلاو ىف رقأأ 0 كح ىلع نا اذ 1 و نيبنلار 0 ا ىيلاو كئالملاو رخآلا



 ةبآلا «قحلاب باتكتلا لزن هللا نأب كلذد ىلاعت هلوق م
 , اهعر# لإ ةراشإ نوك نأو ءءايشألا هذه نم دحاو لكل إ

 مهنامتكو هللا سمأ مهتفلاخم ىف هللا ىلع مهتءارج نم هنولعفي ام ىلإ ةراشإ (كلذ) نأ : ىناثلا

 هيف لون قو بقحلاب يالا لزأ هللا نأ لجأ نم وه ام] كلذ نأ ىلاعت نينف « ىلاعت هللا لزنأام

 ىلع رارصالا الإ مهنم نوكي الو ؛نوداقني الو نونمؤيال باتكلا لهأ نم ءاسؤرلا ءالؤه نأ

 . (نونمؤيال مرذنت ل مأ م ردا مهلع ءاوس 0 ءنلا نإ) لاق اء رفكلا

 الباف اه ؛ اصلا لحق ,وأ ؛ مف عفرلا لح ف.نوكي نأ لمتحي (كلذ) لزق يناثلا ةلآ ملا

 ديعولا كلذ ا ىفو «ربخ هل ةلاحالو « أدتبم نوكي نأب عفرلا

 دعولا اذه ناكف ءاشاللا هذه لجف نم .دنعو هىف؛نيف « قحاب باكل لزن هللا نأ ببسب مهل مولعم

 اف ةناورفك و تاتكلا | هللا نأ يبسد باذعلا كلذ : ريدقتلا : ناثاا < ةلاعال مهل امولعم

 باتكلالزن هللا نأ ببسب كلذ انلعف : ريدقتلا نلف بصنلا لحفف امأو « ةيربخلاب عفرلا لف ءابلا

 .هوفرح دق مهو قحلاب

 ىلع نيلهتشملا ليجنالاو ةاروتلا وه نوكي نأ لمتحي باتكلا نم دارا (ةثلاثلا ةلأسلا)

 ىنعملا ناكلوالا ناكناف :نآرقاا وه نوكي نأ لمتحيو ءرلسو هيلع هللا لص دمم ثعب

 اوفلتخان يذلا ناو ىنعملا ناكىناثلا ناكنإو . ديغب قاقش ىنل .هفيرحتو هليوأت ىف اوفلتخا نيذلا

 . ديعل قاقش ىل هللا دنع نم الزنم اح هنوك ىف

 قحلا نايبب ليقو « قدصلاب ىأ (قحلاب) هلوق «ةعبارلا ةلأسملا))

 : ناتلأسم هيف (هيف اوفلتخا نيذلا نإو إل ىلاعت هلوقو

 برقالاو ؛نآرقلا ىف اوفلتخا عمجأ رافكلا مه : ليق اوفلتخا نيذلا نا «ىلو ألا ةلأسملاإ)

 دق موقلا نآل ءامهف سو هيلع 5 للص دمحم ةراشبل تركذ نيذللا ليجنالاو ةاروتلا 0 هل

 مهب ةبوقعلا لازنإ ىف ةلعلا ىرجم ىري اه ىلاعت دروأ اذاف  هليوأت اوفرحو هومتكو كلذ اوفرع
 هجو ىلعف هوفرع اذإ ىذلا نآرقلا نود مهدنع لصآلا وه ىذلا مماتك دارملا نوكي نأ برقالاف

 نيذلا ناو) هلوةامأو قا ناس 2 ا قدصلاب : ليقف .(ولا : هلوق ام 1! كاتك ة ةحصأ عبتلا

 نأ هيف مهفالتخا ناك. نآرقلا وه باتكلا نم دارملا : | 1ك (باتكلا ىف اوفلتخا

 اكان هلا : لاق عيارو . زجر : لاق ثل ان رس هنأ : 0 لورد انو ةنارك هنا : لاق مبضعب

 ليجنالاو ةاروتلا باتكلا نم دارا : انلق'كأو:. قلدتع لوقنم مالك هنأ : لاق+ كما“ نيلودلا

 دوملاف ٠ حيسملا ةوبن لعةاروتلا ةلالد ىف نوفلثخم 21 اهدا اهوا لح عيفااتخان ذارالاف



 ل
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 عمو ةآل ا ا

 قل باتكلا ى وتلا كافل نإ قلاب باتكللا لو تان
 2 ه- 14-5 و 55 7 ل - 2 5-1

 «1ا/5> كسعل قاقش

 - -م 2# ه-

 ىف م اعوفرم نوكي نأ ىغبني ناكنإو نسحأ كلوق مث « ليلدلاب هايا ىتبلاطم دنع كلذ ىف هزي

 نيب قرفلا عقيل بصن هنأ الا  هئاضعأ نم وضع نسحأ نع تميفتسا اذإ ديز نسحأ مم : كلوق

 ىو .نسحأ ديز نم وضع ىأ ديز نسحأ ام : كلوق ىنعم كانه ناف ؛ اذه نيبو مابفتسالا كلذ

 فالتخاو « ىرت قرف امهنيبو « ديز نم نسحأ ملاعلا ىف تادوجوملا نم ءىث ىأ هانعم اذه

 ضفخ كانه هنال «قرفلل اضيأ ًاديز انلوق بصنلاو ىناعملا فالتخا ىلع ةلالدلل عوضوم تاكرملا

 لضفام لك ىفو « لعفلا ىنعم ليضفت لك ىفف اضيأو . قرفلل انه بصنو . هيلإ نسحأ فيضأ هنآل
 لع« معلا ف ارمع زواج اديز نأ : وربع نم ملعأ ديز : كلوق ىنعم ناف ؛لوءفملا ىنعم هريغ هيلع
 قرفلا ىلإ ةجاحلا دنع اريتعم ىنعملا اذه

 م لعف نسحأو مابفتسالل «ام» ناةلاق نييفوكلا ضعب لوق اضيأ وهو (عبارلا لوقلاإ)
 اذه لعافلاك ىلع نسحلا اذه لاكي لدتست كن اك« اديز نسح ءىثش ئأ : هانعم ؛ نو رصللا لرش

 ليقام ةلمج اذبف .هلاك كل حرشي نأ كريغ لأستف هلاك هنكب طيحيال ىلقع نا : لوقت مث , نسحلا

 تابلآ اذهل

 (رصبأو مهم عمسأ) هلوق ىف هللآ ءاش نإ هركذنسف هب لعفأ : مالكلا قيقحت امأو

 قاقش ىفل ناتبكلا ىف اوفاتخا نئذاانإو اولا بتاتكتلا قوامدتا نايك ر) ىلاعت هلوق

 لئاسم ةبالا ىف نأ معا (ديعب

 . نيهجو اوركذف ؟ اذام ىلإ ةراشإ (كلذ) هلوق نأ ىف اوفلثخا «ىلوألا ةلأسملا))

 تانيبلا نومتدكي نيذلا ىلع مكح امل ىلاعت هنآل ؛ ديعولا نم مد-ةتام ىلإ ةراشإ هنأ : لوألا

 قحلاب باتكلا لزن هللا نآل ناك امتإ ناهتكلا كلذ لع دسءولا كلذ نأ نيب « ديادشلا ديعولا

 هنوفتع لاوس زل ةقاشم لجل ىراصتلاو دوجلا ءالوق ل. ملسو هيلع هللا للص دم ةفص ىف

 :رومأ مثديعو ْف مدقت دق 6 «ديدشلا ديعولا كلذ اوقحتسا مرج الف « هيف ةبيشلا نوءقويو

 09 اباذع مل نأ : اهثلاثو . ىدملاب ةلالضلا اورتشا : اهيناثو . ةرفغملاب باذعلا اورتشا مهنأ : اهدحأ

 ةراشإ نوكي نأحاصي (كلذ) هلوقف مهملكيال هللانأ : اهسماخو . مهكربال هتلانأ : اهعبارو . املأ



 ةيأألا ءىدبلاب ةلالضلا اوشا نيذلا كتلوأ» ىلاعت هلوق 3

 هتفخ ىلع كرتي مث ًافيفخ لعحي نأىغبذي ناكف ؛ ةفخلابلطل لاعفألا ف لالعالا ناك امل :انلق
 . لقعلا ىلإ برقأ اذه ناف

 امهنيب لصفلا زاجل الوعفم ًاديز : ك وقو .العف ناك ول نسحأ ::كلوق نأ «ةعساتلا ةجحلا)

 ريغ كلذ نأ ةرهاظلا ةياورلاو : هتلادبع مويلا لمجأامو : ًاديز كدنع نسحأام : لاقيف « فرظلاب

 . هيلإ متيهذأم لطبف « زئاج

 لف لكب بجعتلا زوجي نأ ىغبني ناكل متركذام ىلع ناكول ىمأألا نأ 4 ةرشاعلا ةجحلاإل

 لد درجلا ىنالثلا رم الإ زج ىل ثيحو «ايعابر وأ ناك ايثالث , ًاديزم وأ ناك ًادرجم دعتم

 :هوجوب لصف ًاديز نسحأ ام : انلوق ىف نسحأ نأ ىلع نويرصبلاجتحاو « لوقلا اذه داسف ىلع

 : اهيناثو . هنع فراصلا ليلدلا مايق ىلإ هتيلعف ىلع نحنف قافتالاب لعف نسحأ نأب : املوأ

 : !مثلاثو . دبل اربخ ناك اذإ عفترب نأ بجول اهما ناكولو «رخآلا حوتفم نسحأ نأ

 / هلام : كلاوق وهوء هب بّوصنملا نيمتنملا لاضقا العفب هنوك انزع ليلالا

 0000 الا اضلأ وهف ءالعف نوكي دقدهنأ اك نصا كرأ : لوأألا نع باوجلاو

 متأو العف نوكي نأ زوجي ال هنأ لع ةريثكلا هوجولاب انللد دقف اضيأو ؛ ليضفت ةيلك ن وكي ام

 ةلالدلاب الإ انومتبلط ام

 ةملكلا هذه رخآل ةحتفلا موزل ىف ةلعلا ركذنس انأ : ىناثا نع باوجلاو

 ىلع ريغصتلاب لالدتسالا نأ بجغلاو ىتيلو ىلعل : كلوب ضقتنم هنأ: ثلاثلا نع باوجلاو

 !رك رت نايف ء ىوقلا لالدلا كلذ متك رتاذاف « ةيلعفلا ىلعريمضلا اذهب لالدتسالا نم ىوقأ ةيمسالا

 لوقلا اذه ىف مالكلا ةلمج اذبف « ىلوأ فيعضلا اذه

 وهو «ام» ةيلك دعب روكذ ا لعجب نأ سايقلا : لاق . شفخاألا رايتخا وهو (ىناثلا لوقلاإ)

 ها ايلا رار كال ةهيطاخرأا اذهو ار مضم امو رد نوكأ امل ةلص نسجأ : كلوق

 مظتنم مالك: ًاديز نسحأ ام : كلوقو « مظتنم مالكب ع نسل أدر نسحب ىدإ] ١ لق وا كنأ اهم

 هوجولا ةيقب ىف لوقلا ذكو

 ؛ ليضفتلل وهو « مسا لعفأو مابفتسالل «امد ةملكن أ : ءارفلا رايتخا وهو (ثلاثلا لوقا إ)

 دجو هنأراكنا هتحت مابفتسا لاو درر نم ف 110 ثا ىلا هانعمو 1 ان جا نيرا: كلاوككلا

 0 ملعأ نمو ردا اذه لوَعِض هريغ هركتأف ناسنا لع نع ربخأ نم لوقي اك. هنم ا

 ررظيو هلع للذلا ةماقإ هنكعال نأو « قا ىفالخ ليغ هعزانم هيعديام نأب هنم ًارابظأ ؟ نالف



 ل ا 0 ا
 0 : ١

 مم ةيألا «ىدبلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كتل وأ» ىلاعت هلو
. 

 نم صحم

 هولاقام كاف الع قس : املو 2 بجعتلا ىعم قس ل .اديز د م

 : هلوق نيبو اديز نسحأ ام : هلوق نيب قرفال هولاق ىذلا ريسفتلا ىلع نأ (ةعبارلا ةجحلا ال

 كرذك نازالا نركب نأ كح عض دل اذه.نأ كف ازغ فرصا

 هع اف أ هنسسي' لمانل نارك نأ اهإ "ل اموض تل ةفص لك نأ ( ةسماخلا ةجحلا

 كلذن وكي نأ اما. ًانسح هريص ءىئتف نيريدقتلا لعو « هريغ وأ هسفن ةفصلا كلت ىف رثؤملا ناكاذاف

 هنم ًابجعتم هنوكب معلاو ؛ ىرورض مع ًانسح هريص ًائيش نأب معلا نذاف « هريغ وأ هسفن وه ءىثلا
 اديز نسح ءئث انلؤقب . اديز نسحأ ام : ا'لوق ريسفت زوجبأل َنَداَف «قرورك

 ءايشاللادشأ انبهاولعج فيكَف ةركن نوكي نأ زوحال أدتبملا : اولاق مهنأ (ةسداسلا ةجحلا)

 اتاك الجر ايندلا ىف نأ ملعي دحأ لكذال بتاكل جر : لاقي نأ زوحتال : | ولاقو ؟ أدتبم ًاريكتت

 ىأف ًاديز نسح ىذلا وهام ايش نأ معي دحأ لك اذكو « اديفم مالكلا اذه نوكي الف

 ؟ راميخالا اذه ىف ةدئاف

 ؛ اديز نسحأ ام : كلوق ىف ءامسألا ةيصاخ نم وه ىدلا ريغصتلا لوخد (ةعباسلا ةجحلا)

 اهءاشم راصف ؛ ةدحاو ةقيرط مزل دق لعفلا اذه نآل ناك امنإ ريغصتلا لوخد زاوج : ليق ناف

 ةعصلا ايقو هتيصاخ ذخأف ؛ مسالل

 هل وأ نيتفانتم انكي نأ امإ': ناتتعاملا .ثاتاهف«ةيهام نينصتللو ةيهام ل غفل نأ القال الت

 اذه نأ انيلع انههاعمتجا ثيخل : عضاوملا لك ىفامهعامتجالاحتسا نيتيفانتماتناك ناف نيتيفانتم نوكي

 نكي ملاملو :لاعفألا لك ىلإ ا قرطت ةتح بجو نيتيفانتم انوكي مل نإو ؛ لعفب سيل

 1 : 1 اذه داسفانملع كلذك

 ًاديز موقأام : بجعتاا ف لوقت كناف ؛ هلالعإ لاطبإو ةظفالا هذه حيحصت 4ةنماثلا ةجحلا ل

 :اهلاقاماةحفل افلأ هوا كناكل لن تاكولو وزع نم 5 ديز : لوقت كو اولا حيحصتب

 . مقي ماقأ : نولوقي مهارتالأ

 نأ ريرقتلا مامتو ؛ مسالا ةلزنمب تراص ةدحاو ةقيرط تمزل امل ةظفللا هذه : لبق ناف

 لالعالا ناك لب ؛ ةيمالا ةلعل ءامسآلا ىف حيحصتلاال و العف ابن وك ةلعل ناك ٠١ لاعفالا ف لالعالا

 « فرصتلا مدعا ءاممآلا ىف لالعالا مدعو ؛ فرصتلا ةرثك بوجو دنع ةفخلا بلطل لاعفألا ىف

 لالعالا نم عانتمالاو حيحصتلا ةلع ىف ممسالا ةلزنمب لعفلا اذهو

 <« © رخام و



000 

 ةيآلا «ىدبلاب ةلالضلا اورتششا نيذلا كئلوأ» ىلاعت هلوق ف
 : ناثح انههو

 ءىثلا كلذ ,ظع لوصح ببس ءافخ عم ءىثلا ماظعتسا وهو : بجعتلا ف (لوآلا ثحبلاإ)

 درجم دنع بجعتلا ةظفل لمعتست دق مث . لصألا وه اذه بجعتلا لصحال ناينعملا دجوي ملاهف

 حيرش ركنأ اذملو ؛ لوصح ببس ةمظعلا نوكي نأ ريغ نموأ ببسلا ءافخ ريغ نمماظعتسالا

 . لاحم هللا ٍلعام ءىث ءافخ نأ ىأر هناف . تبحي نم ءاتلا مضإ (نورخسيو تبحي لب) أ 2 مر

 ماظعتسالا عم دب الدابعلا ق>فناكن إو « ماظعتسال اد رجم ىلاعت هللا قح ىف بجعتلا ىنعم : ىعخنلا لاق

 ىذلا ىعملابآل :ىلاعتاهللا ىلإ ركملاو ءازوتسالاو ةيرخسلا ةفاضإ زوحم هنأ اك بيسلا ءافخت نم

 : ةانعلا لإ تاضي

 ىلع مهربصأ اهف) ىلاعت هلوقك . هلعفأ ام : امهادحإ : نيتغيص بجعتلل نألعا (ىناثلا ثحبلا)

 (رصبأو مهم عمسأ) هلوقك . هب لعفأ : ىناثلاو (رانلا

 بهاذم اهفف ٠ هربصأ ام ؛ مهلوق ىهو (ىلوآلا ةرابعلا امأ)

 لعف نسحأو « ءادتبالاب عفترب مهم مسا «ام» نأ نييرصبلا رايتخا وهو «لوالا لوقلاإل

 اشد ربما ىلع كرو نتي وما داسقتو 6 لول انيذاوأا ادتملا ربخ وهو

 لاقينأ حصيدنأ : لوألا :هوجوب هيلع اوجتحا و  ادساف نييفوكلا دنع لوقلا اذه نأ معاو

 ءىثث : لاقي نأ ليحتسيو « هتافص رئاس ىف لوقلا اذكو « هلعأ امو ؛ همظعأ امو « هللا مرك أ ام

 هتاذإ ةبجاو ىلاعتو هناحبس هللا تافص نال ؛ املاعو امظعو امبرك هللا لعج

 ءافخ عم ماظعتسالا هنم دارملا ناك ثودحلا هيلع زو< اهف تقلطأ اذإ ةظفللا هذه : لبق ناف

 بس ماظعتسالا وهو هيرطش دحأ هنم دارملا ناكىلاعت هللا لع تقلطأ اذإو « هببس

 نوكي الو . أدتبمنوكت الف « ءىش ىنعم تسيل انبه «امد ةملكف . هللا رظعأ ام : انلق اذإ : انلق

 هذبم ةيالاهذه ريسفت نأ تبث كلذك ناكاذإو . رخآ هجو ىلإ هفرص نم دب الف « هنع ًاربخ مظعأ

 حيحص ريغ بجعتلا ماقم ىف ءايشاألا

 قلل نأ كجرلا + اذار نسحلا» ىق ؟ ادنلز: نحأأ ام ::انلوق ْىنعم ناك ولا هنأ م ةيناثلا ةجحلا)

 هيف قبب ال هناف اديز نسح ءىثث : اناق اذإ انأ مواعمو « مالكلا اذه انحرص اذإ بجعتلا ىنعم

 انلوقيا اانيزأ نسحلأام ::انليوق نيسفت زوجتألا هلأ انملعف « ناب ذاك ك لذا ناك الئ , ةثبلا ثجحتلا' ىنخم

 اذيز : راخايب

 الو« ىلاعتو هناحبس هللا وه ءملاعلاو رمقلاو سمشلاو اديز نسح ىذلا نأ ((ةثلاثلا ةجحلا)



 ا 1 1 06

 ل 0
 مرجلا ا لعام ولا 0 قلن 0 0 راع 00 هل ا

 ءاايندلا ىف قلاح ريتني .نأ اما لعفلا ن) ملعاو . ميظعلا مرجلا اذهل رظع امنإ باقتعلا كلذ نويل ب 5

 ؛ لهجلاو لالضلا ءايشأالا حبقأو ؛ معلاو ءادتهالا ءايشالا نسحأف ايندلا ىف امأ ؛ة ا د 1

 ىف ةنايخلا ةيامن ىف مهنأ كش الف « لهجلاو لالضلاب اوضرو ء ايندلا ىف ملعلاو ىدحلا اوكرتاملف ٠

 اوضروةرفغملا او 0 ايلف تادعلا اهرويحأ وعمر ةغملا ءانقالا نص فمر حالا ف امون

 أوناك « هانركذ ام ىلع مهتفص تناكاذإو « ةرخآلا ىف راس ةياهن ىف مهنأ كش الف « باذعلاب

 باذعلا اورتشا مهنأب مهلع ىلاعت مح امنإو ةرخالافؤاندلا هاا مظعأ ةلاحال

 مظعأ هنعةيبشلا ةلازإ وهرابظإ ىف نأب نيملاع اوناكو « قملا وه امب نيملاع اوناكامل مهنأال . ةرفغملاب

 نيعئاب اوناكقلاكلذءافخإ ىلع اومدقأ ايلف « باقعلا مظعأ هيف ةبسشلا ءاقلإو هئافخإ ىفو « باوثلا

 ةلاال بادن را

 :لئاسم هيفق «رانلا ىلع ,هربصأ اف هلوق امأ ا

 0 ا هذهى(ام» نأ : امهدحأ : نالوق مقلم نأ 1 0 ا

 ناو 1 0 سا - ص

 .ربخو ربخأو . مركو مركأ وحن لعف ىنعمي لعفأ

 ايضار نوكي نأو دبال ءىثاا بجومب ىضارلانأ هريرقتو بجعتلا ىنعمب هنأ (ىناثا لوقلا)

 مهيلع عم هللا باذع ىضتقيو : رانلا بجويام ىلع اومدقأ ايلف موزللا كلذ ملع اذإ همزالو هلواعمب

 (رانلا ىلع مه ربصأ امن) ىلاعت لاق اذهلف . هيلع نيرباصلاو « ىلاعت هللا باذعب نيضارلاك اوراص كلذب ١

 تفرع اذإ نجسلاو ديقلا لع كربصأام'ناطلمللا كضغ بجي امل ,لضرعت نطل

 لاحىف مل فصو كلذ نآل ايندلا ىف مهلاحىلع (رانلا ىلع مهربصأ اهف) هلوق لمح بحب هنأ رهظ اذه
 اهيف اوسخا) مل لبق اذإ هنأ دارملا : مالا لاقو . ىدهلاب ةلالضلا ممئارتشا لاح ىفو .؛ فيلكتلا

 : هوجوا فيعض اذهو « صالخلا نم سأيلل رانلا ٍلع سر وربصيو نوتكسي مهف (نوملكتالو

 . رهاظاا فالخ كاذك نوريصيس مهنأ ىلإ هفرصف لالا ىف كلذب مهفصو ىلاعت هللا نأ : اهدحأ

 . ةثاغتسالاو عرجلا مهنم عقي دق رانلا لهأ نأ : اهيناثو

 . ةغللا ىف هيلع ةلادلا ظافلألا ىفو . بجعتلا ةقيقح ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا)



2000 
 000 ١

 ةيألا «ىدبلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ» ىلاعت هلوق 2

 2 هرم اه

 ىلع مثربصأ اق ةرفغملاب ادعو ىَدما ةاكلخلا 0 ريش نىدلا كتلوأ

 « ١١/ه» راشللا

 « نيفلكملا نم دحاو لكلأسي هنأ انفرعف (نيلسرملا نلأسنلو مهيلإ لسرأ نيذلا نلأسنلف) هلوقو

 ةيحتب مهماكبال ىلا_عت هنأةيآلا نم دارملا نوكي نأ بجو : اولاقق ٠ مالكب الإنوكيال لاؤسلاو

 اهف اوسخا) هلوقبو ةلءاسملاو ةشقانملانم ةرسحلاو مغلانم هدنعرظعي ام: مهملكي امنإو ؛ مالسو

 لاؤ.لاف (نيعمجأمهنلأسنل كب روف) ىلاعت هلوقامأو ؛ الصأ مهملكي ال ىلاعت هنأ : ىتاثلا (نوملكتالو

 ديدبتلا ضرعمىف ًاروكذم ةمايقلاموي مهميلكت مدع ناكامنإو : ىلاعتهرمأب ةكئالملانم نوكيامتإ

 ىقرورسلا همالكدنعرهظيف ةطساو الب قئالخلا لك هيفىلاعت هللا لكي ىذلا مويلاوه ةمايقلاموي نآل

 مظعأ نم كلذ ناك مرج الف ؛ رانلا لهأ نم كلذب ةنجلا لهأ زيمتيو « هئادعأ ىف هدضو ؛ هئايلوأ

 بضغلا دنع مهنأ كولملا ةداع نال بضغلا نع ةراعتسا (مبملكي الو) هلوقنأ « ثلاثلا . ديعولا

 . ثيدحلاو هجولا, هيلع نوليقي اضرلا دنع مهنأ اك« هنوملكي الو هيلع بوضغملا نع نوض رعي

 : ىباثلا « مهملع ىثثي الو ةيكزتلا ىلا مهبسني ال : لواالا : هوجو هيفو (مهيكزي الو) هلوق : اثلاثو

 موز هل و كك لاوانم 0 هل لاقل كر الا لايعأ لش مهلامعأ لبقي ال

 ماعلا ىنعمب ميلعلاو : عماسلا ىنعمب عيمسلاك لعافلا ىنعمب نوكي دق ليعفلا نأ معاو (ميلأ باذع

 لعفملا ىنعب نوكي دقو ؛ لوتقملاو حورجملا ىنعمب ؛ ليتقلاو حيرجلاك٠ لوعفملا ىنعمب نوكي دقو

 0 كل ميلالاو هةرصملا بس ظلك

 لكاشم ىلع هل ةيآلا هذه 0 معاو

 ةناهالاب ةنورقملا ةصااخلا ةرضملا وه باقعلا : 159 لاوض ىلا 6 (ىلو الأ ةلأسملا)

 (ميلأ باذع مل وز هلوقو ٠ فافختسالاو ةناهالا ىلا ةر 8 ,« الو هللأ مملكي الو) هلوقف

 ديم و قف ةنامالا نأ لع ادت ا "3 ةاماللا 0 ا راب

 هراهظإ بحي نيدلا باب ىف ٍلع لكل ناهتكللا ميرحت ىلع ةيآلا تلد (ةيناثلا ةلأسملا)

 ءدوييلا ىف تلزن ناو ةيآلاف «ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 نوءطاقلا اهب كسمتي نال حلصنف  هرارظإ بحب نيدلا باب نم نع متك نم لك قح ىف ةماع اهنكل

 لعأ هللاو رئابكللا باحأ ديعوب



 نوير عدي الا م ول

0 

 ا ؛ ةيآلا «باتكلا نم هللأ ل ا نإ» ل 1

 ميس سا 2# ل ل ل ل ل ا ا ا ل اا م ل

 ردصملا لع لدي" لعفااو «نامتكلا ىلا دوعت نأ زوجب «هب» ىف ةيانكلا «ىوالا ةلأسللا)

 موتكملا ىلا ةدئاع نوكت نأ لمتحو ؛ هللا لزنأ ام ىلا ةدئاع نوكن نأ لمتحو

 (اليلق. اتم ىتايآب اوزتشت الوال هلوقك (اليلق آنمث هب نورتشيو) هلوق ىنعم (ة يناثلا ةلأسملا 9

 دارا وه اذهف كلذ ببسب لاوءالا ذخأ : نامتكلا كلذ نم مبضرغ ناكف ةل+جابو كلذ رم دقو

 اليلق انمث كلذب مهئارتشا نم

 نمهسيف !م ىلا ةفاضالاب هن ال اماو ؛ ليلق هسفن ىف هن“ال امإ اليلق هامس امنإ (ةثلاثثا ةلأسملا ١
 ليلق ميظعلا ررضلا

 نم لاومالا ذخأ نامتكلا كلذ نم مهضرغ ناك: لاق نم سانلا نم (ةعبارلا ةلأسملا)

 مهئاربك نم لاومأالا مذخأ كلذ نم مبضرغ ناكلب : نورخآ لاقو « مهعابتأو مهماوع

 نعلن امتكساا كإذب مهئارتش !نمرثك أ رهاظلا ف سيلو ؛ بهذلاكلذإ نيرصان اوناكن يذلا مهتاينغأاو

 كلذ ىف عمطلا هجوتي امنإو لمج مالكلاف ؛ هنم اوذخأو هيف اوعمط نم نابب هيف سيلو : ليلقلا

 هيلعلزنيف نيدلاف فولأملا ىلع حشلاو لاملا نم نكمتملا ةفرعملا ةلقو ؛ لهجلا هيلإ ممن لكلا

 ركذ مهنع ةياكحلا هذه ركذ امل ىلاعتو هناحبس هنأ ٍلعاو :ةداعلاب مولعم وه اذهف هنم سمتليام

 .:(زانلا الإ مهنوطب .ىف نولك أ: ام كتلوأ ىكاعت) هلوق؛ املوأ :هوجو نم كلذ لع دنعولا

 : لوراتال

 اذإ لاملا نالف لكأ لاقي هنأل نايب ةدايز انهه نطبلا ركذ : مبضعب لاق (ىلو ألا ةلأسملا)

 نالف لكأ لاقي مهنوطب ءلم ىأ (مهنوطب ىف) هلوقف « ةدئاف هيف 0 :نورخلا لاق :طدمفل ا

 . هنطب ضعب ىف لكأو ء هنطب ىف

 كلذ, صوف .رانلا هتبقاعف لاحلاىف ًابيط ناكنإ و ايندلا ىف مهلكأ نإ : لبق «قيالثا ةلأسملاإ
 عيبرلاو , نسحلا نع (ًاران مهنوطب ىف نولكأيامتإ ًايلظ ىئاتيلا لاومأ نواكأي نيذلا نإ) هلوقك

 رخآ كيدج ف ىوراك« رانلا لكأ هن اكف ارا :ابجوامزكأ الهنأل كلذو.٠ « ىلعلا ل لهأ نم ةعامجو

 (ًارخ رصعأ ىتارأ ىنإ) هلوقو « منهج ران هنطب ىف رجرحب اممإ ةضفلاو بهذلا ةينآ نم براشلا»
 . مارحلا ايندلا ىف مهلكأل رانلا نولكأي ةرخآلاىف مهنا : ليقو ؛ هيلإ لوؤيام مساب هأمسف ًاينع ىأ

 هدروأ امل هنكل : الصأ مهملكي ال هنأ : هرهاظف (هللا مهملكيالو) ىلاعت هلوق : اهيناثو . مصألا نع

 كلذ هنأ ال ردا رف وأ ةنولفما ان ك8 مهل ةبوقعلا ىرجم ىرحيام هنم فاعل راو

 (نولتعياا ن5 الع ناحأ يلام كيروفق) هلوق كلذو ' مهملكي ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع لئالدلا



 . ةيآلا «باتكسلا نم هللا لزنأ ام نومت.كي نيذلا نا» ىلاعت هلوق "1

 ا ا ليعا سوا ضنا 2و م

 كتلوأ اليآقانم هبنورتشيو باتكلا نم هللا لزنأ مر 2

 617 دعم مد انا ع 2 0

 مطر مهكزي آلو ةمايقلا موي كا مهملكي الو رانا الإ مهنوطب ىف نو أم
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 ه-

 مك 2: مل" رس

 >١1/4« ميل باذع

 ىناشاا محلا
 كئاوأ اليلق ًانم هب نرورتشيو باتتكلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نا ل ىلاعت هلوق

 ملأ باذع هلو مهكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو رانلا الإ مهنوطب ىف ن 00

 : لئاسم (نومتكي نيذلا نا) هلوق ىف نأ ملعا

 « فرشألا نب بعك ؛ دويبلا ءاسؤر ىف ةيآلا هذه تلزن : سابع نبا لاق (ىلوألا ةلأملا))

 نوذخأي اوناك. بطخأ نب رساي ىنأو « بطخأ نب ىحو « فيصلا نب كلاهو ؛ دسأ نب بعكو
 هيلع دمحم رمأ اومتكف . عقانملا كلت عاطقتا اوفاخ مالسلا هيلع دم تعب ألف « ايادحلا مهعابتأ نم
 ةيآلا هذه تلزنف هعّئارش رمأو مالسلا

 دم ةفص نومتكي اوناك: ليقف ؟ نومتكي اوناكءىث ىأ مهنأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 ملسوبأو ممالاد ىدسلاو ةداتقو سابع نبا لوق وهو . هب ةراشبااو هتعنو « سو هيلع هللا ىلص

 لاومأ نواكأيل نابهرلاو رابحأللا نم ًاريثك نإ) ىلاعت هلوق وهو ماكحالا اومتك :نسحلا لاقو

 : (هّللا ليبس نع نودديو لطابلاب سانلا

 نيفرحع اوناك مهنأ : سابع نبا نع ىورملاف . ناتكسلا ةيفيك ىف اوفلتخا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 رتاوتلاو ةروششلا ىف اغلب نيباتك اناكامهمألل , عنتمم اذه نيملكتملا دنعو . ليجنالاو ةاروتلا نوفر

 ةلادلا تايالا فرعي نم مف ناكدق هنال : ليوأتا نومتكي اوناكلب ؛ امهيف كلذ رذعتي ثيح ىلا

 ةحيحصلا اهلهاحم نع اهنوفرصيو ؛ ةلطاب تاليوأت ال نوركذي اوناكو « مالسلا هيلع دمع ةوبن ىلع

 نومتكي نيذلا نا : ىنعملا ريصيف ؛ نامتكلا نم دارملا وه اذهف . مالسلا هيلع دمح ةوبن ىلع ةلادلا

 اكمل عم هلا كلام فا

 : لئاسم هيفف (اليلق انمث هب نورتشيو ) ىلاعتهلرق امأ



 نأب جوف ؛رارطضالاو م.رحتلا ىف ءاوس ريزنخلا مملو مدلاو ةتبملا نال لكلا نيب هوريخ ءاملعل
 نأ بجوأ نمبلوق نم. ىلوأ وهو :: ةبآلا هذه ىهاظي قيلألا وه اذهو « لكلا ىف اريخ نوكي | 7
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 مرت فراج مسا ا ا نب وول

 ملف « ةمقلب صغ نم وأ  ارمخ دجو اذإ برشلا ىلإ رطضملا ىف اوفلتخا (ةعبارلا هانا
 حابأ امإ ىلاعت هللا ناف ؛ ةروصلا هذه ىلع سايقلاب هحابأ نم مهنف « را دجوو هغيسي ءام دحي

 لإ برقالا وه اذهو ةروصلا هذه ىفكلاكف. ابنع كالهلل اعفذو سفتلل ءاشأ تامرخلا هذه

 برشيال : هنع هللا ىضر ىفاششلا لاقو « ةفينح ىنأو ريبج نب ديعس لوق وهو سايقلاو : رهاظلا

 د راكم عج اسلعالا ا كيف نإ و بيساو تع اضصنير ارجو اقل 0
 كلذك نوكي ال ىذلا ليلقلا ىف انمالكف لقعلا ليزي :هلوقو 2

 ابعوقوب وأ اهدارفناباماع جالعلل اهو انت ىلإ جاتحي ةتيملا تناكاذإ اوفلتخا (ةسماخلاةلأسملا)

 برش نيينرعلل حابأ هنأ وبف صنلا امأ « ىنعملاو صنلل مبضعب هحابأف « ةبكرملا ةيودالا ضعب ىف
 موحلا هيف لعج ىذلا قايرتلا نأ : لوالا : هوجو نفف ىنعملا امأو ؛ ىوادتلل اهنابلأو لبالا لاوبأ
 مومعلااذهنأ بابلا ىفام ةياغ (تاببطلا ركل لحأ) ىلاعت هلوقل لحي نأب جوف . باطتسم ىعافالا

 نم مهردلا ردق نع افع امل ةفينح ابأ نأ : ىناثلا . ةجح هنوك ىف حدقي ال نكلو ء صوصخم

 هذه ىف وفعلاب نكح ال ملف « ةجاحلل ثيغاربلا مد نع افع ىعفاشلاو ٠ ةجاحلا لجالل ةساجنلا

 نم ساناا نمو انهه اذكف . سفنلا ةحلصمل ةتيملا لكأ حابأ ىلاعت هنأ : ثلاثا . ةجاحلل ةروصلا

 نولوالاباجأو «مهءاع مرح اهيفىتمأ ءافش لعحجب مل ىلاعت هللا نا» مالسلاهيلع هلوقب جتحاوهمرح

 هيف الإ سيل عازنلاو . هلوانت هيلع مرحي هنأ تبث ول متي امن ربخلا اذهب كسقلا نأ
 تبتنا نا ىوادتلا كلذ ىلإ ةجاحلا نأ لعاو . رخخاب ىوادتلا ىف اوفلتخا (ةسداسلا ةلأسملا)

 همكح مدقت دف ةرورضلا دح ىلإ هتنت ل ناف « ةعبارلا ةلأسملا ىف همكح مدقت دقف ةرورضلا دح ىلإ

 ةسماخلا ةلأسملا ىف



 ةيآلا «مدلاو ةثيملا مكيلع مرح امنإ» ىلاعت هلوق شط
 لكالانم عانتمالا و( ةكلوتلا لإ مكيديأباوقلتالو) لاقو (ام>ر مب ناك هللانا مكسقنأ اولتقتالو)

 مالسلا هيلع هنأ ىور : اهثلاثو . مرح نأ بجوف . ةكلهتلا ف سفنلل ءاقلاو « سفنلا لتق ىف ىعس

 :ابعب ارو.عيطملاو ىصاعلان يب هيف قرفي ملو ؛ اهيلايلو مايأ ةثالئرفاسمللو « ةليلو اموي ميقملل صخر
 ىف نوكك ىذلا رضايلا لع بحب « قرح وأ قرغ لع فرشأف امئان ناكاذإ هرفسب ىضاعلا نأ

 ىعسي نأ ةروصلا هذه ىف هيلع بحب نآلف ء« قرحلا وأ قرغلا نم هئاجنال هتالص عطقي نأ ةالصلا

 لمجاو « ليفلاك ؛ كالملا بابسأ عفدي نأ هل هرفسإ ىصاعلا نأ : اهسماخو . ىلوأ ةجيملا ذاقنإ ىف

 رطضا اذإ هرفسن ىضاعلا نأ : ابسداسو.: انه !انكف هيلع بحت لب «برقعلاو « ةملا و ؛ لوصلا

 ررضلا عفد عماجلاو انبه اذكف , هيلع بحي لب كلذ هل لحي هناف هلام نم ائيش لجر هل حابأ ولف

 نم ءرملا عفدي ام لكن م بوجولا ىف رظعأ سانا ررض عفد ىف ةنؤملا نأ : اهعباشو . سفنلا نع

 : اهتماثو . ايصاع ناك ناو لكألا اذهب هسفن نع كالا ررض عفدي كاذكف ء هسفن نع راضملا

 مرحب لوانتاا اذهو « ربقلا ليبس ىلع لب ءاضرلا نود نم ريغلا ماعط لوانت حيبت ةرورضلا نأ

 انبه اذكف ؛ رارطضالا الول

 ؛ةصخرملا مهلئالدنم صخأ صخرتلل ىفانلا انليلد نأب تامومعلاب كسقلا نع ىعفاششلا باجأ

 صخرلا هذه ةحابتسا ىلإ لوصولا هنكمي هنأب ةيسايقلا هوجولا نعو « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو

 ةصخرلا نأ وهو ىوق هجو: هوجولا هذه ضراع م « هسفن ىلع ىناجلا وبف بتي مل اذإو « ةبوتلاب

 ةيصعملاز ال ؛ لاح كلذو ةيصعملا لع ةناعاةصخرلا تناكةيصعم رفسلا ناك اذاف « رفسلا ىلع ةناعا

 ملعأ هللاو ضقانتم امهنيب عمجاو « اهليصحت ىف ىعس ةناعالاو اهنم عونم

 ام ردق الإ ةتيملا نم رطضملا لكأي ال : هباصأو ةفينح وبأو ىعفاشلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا))

 ابنم |لكأيا# كلام نعاو.ءاةعوج 'دسي ام اهنم لكأب : ىربنعلا نسما نب هللأ دبع لاق هقمر كننع

 نال الوأ هانركذ ام ةيآلا ةلالد ىف برقاللاو ٠ اهحرط اهنع ىنغ دججو ناف ء دوزت,و عبشي ىتح

 هل زجي مل لالخلا دجو ول 5٠ ةصخرلا تعفترا ءاجلالا عفترا ىتف ءاجلالا ناكاذإ ةصخرلا ببس

 ردق لكأب رارطضالا لاز اذإ كلذكف ؛ لالسحلا دوجول ابلكأ ىلإ ءاجلالا عافترال ةتيملا لوانت

 ءادتبالا ىف ةعوجلا نآل ؛ ىربنعلا هلاق ام ىلع ةعوجلا دسب كلذ ىف رابتعا الو . مرح دئازلاف « هنم

 ماعطلا نم هعمناكول هنأ اضيأ هيلع لديو  انبه اذكنف« ةكرتب ًاررض فخم مل اذإ ةتيملا لكأ حييت ال

 فوخ لازو ماعطلا كلذ لكأ اذاف « ةتيملا لوانتي نأ هل رحب ملهقمر كسمأ هلكأ اذإ ام رادقم

 نأ بجو ررضلا فوخ هم لاز ام تملا نم لكأ اذإ اذكتف ٠ ةتيملا لكأي نأ هل زحي ل فلتلا
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 1" ايد

 0 3-1 مهيراح
 مل بد أ( الو غاب )لو عساف لك أ اعلا ال ا 00

 لكالا ىف داعالو غاب ريغ ةيآلا ريسفت : الاق مث . ةيصعمفف هرفسن وكي ال نأب داع الو « نيدلسملا 3 3
 طرشلاو «طرش (داع الو غاب ريغ) هلوق نآل كلذو . هنع هللا ىضر ىعفاشلا هركذ امب ىلوأ

 لكلا الإ روكذمال هنأ انملع دقو ءروك ذب هقلعت نمدن الف , هسفنب لقتسيال هنأ ىف ءانثتسالاةلزامب

 بيجو كلذك ناك اذإ وأ هيلع مثا الف داع الو غاب ريغ لكأف ر طضا نف : ةيآلا ىنعم نأ انيب ان

 روك ذم ريغ ةتبلا وه ىذلا رفسلا نود روكذملا كح ىف وه ىذلا لكالاب اةلعتم نوكي نأ

 اذإ الإ قدصي ال (داعالو غاب ريغ) هلوق نأ انيب انال كلذو : فيعض مالكلا اذه نأ ملعاو

 : لوقت-الو ء انمض رفسلاب ناودعلا قن هيف لخدبف . رومالا لكى ناوذعلاو ىتبلا 'هنع قتنآ

 فالخ ىلع ناكف « ةرورض ريغ نم .صيصخت وهف لكالاب هصيصخت امأو نييعتلا لع لدي ظفللا

 الو غاب رّغ) هلوق نأ : اهدحأ : هوجو لكالا ىلإ هفرمد زوحي ال هنأ ىلع لدي ىذلا مث : لصالا

 الو غاب ريغ هنوك ءاقب عم ايقاب رارطضالا فصو نوكي نأو دب الف  رارطضالا نم لاح (داع

 فصو قبب نأ لاحتسال ؛ لكألا ىف كلذك هنوك داع الو غاب ريغ هنوكب دارملا ناكولف . داع

 هعبطب رفني ناسذالا نأ : اهنناثو . رارطضالا فصو قبب ال لكلا لاح هنآل . هعم رارطضالا

 طرشلا اذه فرصف ؛ هنع ىبنلا ىلإ ةجاح كانه نكي مل كاذك ناكامو . مدلاو ةتبالا لوانت نع

 ىفن ديفي داع الو غاب ريغ هنوك نأ : اهثلاثو . ةدئافلا نع مالكلا ج رخم لكألا ىف ىدعتلا ىلإ

 ىغبلا ةيهام

 فن نذاف ءاهدارفأ نم رخآ درف رفسلا ىف ناودعلا اذكو « ةيهاملا هذه دارفأ دحأ لكلا ىف

 ناودعلاو « اهدارفأ عيمج ءافتتا دنع قتنت امنإ ةيهاملا هذهو ؛ناودعلا ةيهام نو

 امو 3 زد اج ريغ لك الاب هصيصخ نإكف 2 تابجلا هذه عي نمد ناودعلا ىفن ىصتقي ناودعلا

 ىفن وهو .؛ةرهاظ لع .هلمح لب. رقشلا ق :ناودعلا ئنني.هطصخ ال هاذ هنع هللا ىضر ىفاللا

 . هدوصقم ققحتي ذثيحو « رفشلا ىف ناودعلا ىفن مزاتسي كلذو ؛ هوجولا عيمج نم ناودعلا

 ايغ ةصمخت ىف اءرطضا نف) ىلاكث'هلوق هو ئرخأ هيا دباس نان رك د 'ىذلا لآتحالا نأ ا

 ًافناجتمنكي مل اذإ صخرتي امنا رطضملا نأ ةبآلا هذه ىف نيف (ميحر روفغدتلا ناف مثال فناجتم

 نم ىمأ ىف ناودعلاو ىنبلاب افوصوم نوكي ال !نأ ئضتقت اةيالا كأ,نم هانلق ىذلأ ومو م

 لصف دقو) ىرخأ ةلابق ىلاعت هون : اهاحا زو لك هنع هللا ىضر ةفينح وبأ 'جتحاو ؛ رومألا

 ىلاعتهلوق:اهمناثو . صخرتينأب جوف رطضمص خشلا اذهو(هيلا متدرطضا امالإ ٌكيلع مرحام كل

 جماد خلا 45



 ةيآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امئا» ىلاعت هلوق 14

 سماخلا لصفلا

 هذه ىوس مرحال نأ ىضتقي ةبآلا رهاظ نأ ىلع اوقفتا رصحلل ىامنا» هلك نأ نواثاعأ

 رهاظلا ةكورتمءامنا» ةملك ريصتف تامرحما نم اهاوس رخأ ءايشأ عرشلا ىف نأ لعن انكل ءايشألا

 لئاز لاكشالاف رصحلا ديفتال اهنا لاق نمو ؛ لمعلا ىف

 ناذاشلا ]فلا

 رطضملا ىف
 :لئاسم هيفو

 هانعم(داع الو غاب ريغ رطضا نف) ىلاعت هلوق : هنع هللا ىضر ىعفاشاا لاق (ىلو ألا ةلأسملا

 . هيلعمثإ الف , لكأف ةتبلاناودعلا ةفصب الو « ىغبلا ةفصب افوصوم نوكي الو انطختا اك قتنأ

 ةفص صصخف « هيلع مثإ الف « لكلا ىف داع الو غاب ريغ لكأف رطضا نهف هانعم ةفينح وبأ لاقو

 لاقف ؟ ال مأ صخرتي له هرفسب ىصاعلا نأ فالتخالا اذه لبع عرفتي و لكلاب ناودعلاو ىغبلا

 ةفينح وبأ لاقو « ةيآلا تحتج ردني الف «ناودعلاب فوصوم هناأل صخرتيال هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 هلوقىلع ىعفاشلا جتحاو « ةيآلا تحت جردنيف لكألا ىف داع الو غاب ريغ رطضم هناأل صخرتي لب

 تمرح هلوقب لكلا لع ءاشاللا هذه مرح ىلاعت و هناحبس هنأ قف ةيآلا ام لوقعملابو ةبالا هذ

 هرفسب ىصاعلاو ؛ داع الو غاب ريغ'هنابافوصوم نوكي ىذلا رطضنلل ابحابأ مث (مدلاو ةتبملا مكيلع

 هقدصيف ىقكيو دعتم نالف : انلوةل ضيقن دعتمب سيل نالف : انلوق نآل ةفصلا هذم فوصوم ريغ

 ناك اذإإو انه ريع وأ ١ لكاألا ىفءوأ «نفسلا ىف ناكءاوش رؤمآألا نم امانمأ ف اب دعتم هنوك

 ريغ نرالف :انلوق نوكي نأ بجو « ناك أ ىأ ام ىمأ ىف ايدعتم هنوكب قدصي ىدعتملا مسا

 دن : انلوق نذاف ةتبلا ءايشالا نم ءىث ىف ايدعتم نكي ملاذا الإ قدصي الدعتم

 قدصي الف « هرفسإ دعتمدرفس) ىصاعلاو ؛ هوجولا عيمج نم ىدعتلا ةفص هنع ىتتا اذإ الإ قدصيال

 مكيلع تمرح) هلوق وهو ةبآلا تحن هؤاق نا داع ريغ هنوك هيلع

 هنأ عم صخرتي هناف ء هرفس ىف ىصاعلاب لكشي اذه : لاقي نأ أ بابلا ىف ام ىصقأ (مدلاو ةتيملا

 نيتروصلانيب قرفلاو ؛ ةروصلا هذه ىف صيصختلا هلخد ماع هنا : لوقن انكل ناودعلاب فوصوم

 مل اذإ امأ ٠ ةيصعملا ىلع ةناعا ةصخرلا تناكةيصعم رفسلا ناكاذاف رفسلا ىلع ةناعا ةصخرلا نأ



 0 ةيآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع 0 امإ» ىلاعت هلوف
 - ممل سس سس سس سس حس سس

 ربلا ريزنخ مهفلا ىلا ردابقي هناف قلطأ اذإ ريزتخلا : ىعفاشلا لاقو (ريزتخلا مو مدلاو ةتيملا مكياع

 قاقتالاب "كنببلا مل ل كلمسلا ريغ مل مهفلا ىلا ردابتي قلطأ اذإ محلا نأ اك ءرحبلا ريزنخ ال

 ءاملا ريزنخ ىمسإ لب قالطالا بع اريزنخ ىمسي ال ءاملا ريزنخ نالو

 ؟ًاعبسريزنخلا غلو نم ءانالا لسغي له هنأ ىف : نالوق هنع هللا ىضر ىعفاشلل (ةثلاثلا ةلأسا ا 9

 بالكلا ةطااخ نع مهل اطف ناكاسمإ ديدشتلا كلذ نآل ال : ىناثلاو . باكلاب هل اهيبشت معن : اهدحأ '؛

 قرفلا رهظف ريزنخلا نوطلاخم اوناكام مهو

 عبارلا اليعصفلا

 هللا ريغل هب لهأ ام رحت ىف

 هلوقكءمهناثو ال نوحذي اوناكن يذلا ناثوآلا ةدبع حتابذ كلذب دارملا نأ معز نم ساناا نم

 بهذه وهو « حيسملا مساب اهيلع ىمس اذإ ىنارصنلا ةحتداقزاجأو (بصنلا لغ مآل امو) قا

 هءاضضأو ةفتحت وأو خيفانقلاو كلاعت لاقو ءاةيبلملا نب انيغطلوا ىففلا واو كنار لودكم)

 مرحي نأ بجوف ؛ هللا ريغل هب اولهأ دقف حيسملا مسا ىلع اًوحيذ اذإ مهنأ هيف ةجحلاو كلذ لحال
 هللا ريغل نواهم ىراصنلاو دوهيلا متعمس اذإ : لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نن لع نع ىورو

 جتحاو . نولوقيام ملعي وهو « مهحنابذ لحأ دق ىلاعت هللا ناف اولكف مهوعمست مل اذإو اواكأت الف

 . ماع اذهو (5كل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو) لاق ىلاعت هنا : لوألا : هوجوب فلاخلا

 وه (هللا ريغل هب لهأ امو) هلوقب دارملا نأ ىلع لدف (بصنلا ىلع حيذامو) لاق ىلاعت هنأ : ىناثثا

 حيسملا هب ديري امتِإو ىلاعت هللا ىعس اذإ ىنارصنلا نأ : ثلاثا (بصنلا ىلع حبذ امو) هلوقب دارملا

 هيكح نوكي نأ ىغبني كلذكف هللا ريغل هب لهم هنأ عم هتحيبذ لح عنمم ل كلذل هتدارإ تناكاذاف

 حيسملا هتداراو هللا ركذ دنع هرمضيام ربظأ اذإ

 امو) هلوقو ؛ ماع (5ل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو) هلوق نأ :لوالا نع باوجلاو

 ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ؛ صاخ (هللا .يغل هب لهأ

 (هللا ريغل هب لهأ امو) هلوق صيصخت ىضتقيال (بصنلا ىلع حيذامو) هلوق نأ : ىناثلا نعو

 امتي ةاءاسم الو كاقي انج ثانيا اك

 لو لعشأ كعوششل مسا ىلع هحذ !ذاف « نطابلابال رهاظلاب انفلك امنا نأ ةتيلاثلاروعو

  اينرطابلا لا ان



 قلو ؛ماع (مدلاو ةتيملا ا تمرح>) هلوقو ؛ ةصاخ ةيالا هذه نذاف ةيآلا هذه ىضتقمب امر

 سيل (امرحم ىلإ ىحوأ اهف دجأ ال لق) هلوق نأب هنع هللا ىضر ىعفاشلا باجأ ؛ ماعلا ىلع مدقم

 ميرحت الإ هل نيب ام ىلاعت هنأ ىلع لب . ةيآلا هذه ىف ةروكذملا ءايشأألا هذه ريغ ليلحت ىلع ةلالد هيف

 مرح امنإ) ىلاعت هلوق لعلف « اهادع ام مرت كلذ دعب هل نيبي نأ ىفاني ال اذهو  ءايشألا هذه

 , حوفسم ريغ وأ احوسفم ناك ءاوس مدلا محرحتل انايب كلذ ناكف ؛ كلذ دعب تلزن (ةتيملا يلع

 انكار نكأ امهحللا نع مدلا ةلازإ بجتف « اهتساجنو ءامدلا عيمج ةمرحب حلا بجو اذه تبث اذإ

 دوروملا كاذ سجني هناف «بوثااو ءاملا ىف عقو مد ىأو « كمسلا ىف

 لاحطلا نامدو ناتتيم انل تلحأ» مالسااو ةالصلا هيلع هلوق ىف اوفلتخا (ةين ها ةلأسملا)

 دبكلا نآل . كلذ عنم نم مهنف ؟ المأ احيححص ءانثتسا نوكيف امهيلع مدلا مسا قلطي له «دبكلاو

 مدلاك وه لوقي نم مهنمو « اهيبشت كلذب نافصوب اميإو ؛ لادطلا اذكو , محللا ىرجم ىرحي

 ثيدحلاب هيلع لدتسي و دماجلا

 كلاثلا لصفلا

 ىلاعت هللا ركذ امنإو « مرح هئازجأ عيمجي ريزنخلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ «ىلوألا ةلأسملا 2

 ردا أوعسافةعمجأ ع نهد ةالصلل ىدو اذإ) ةلرمكا وهو )2 4 قاعتم عافتالا مظعم نك 4 هر

 لخاد ريغفريزنخلا رءشامأ مثدنع انامل معا وه ناكامل ىبملاب عيبا صخن عيب أورذو هللا

 لاقف ؛.زرخلال هب عافتنالا زو له هنأ ىف اوفلتخاو . هسجناتو همي ري ىلع اوعمجأ ناو رهاظلا ىف

 يد م فسوب وبأ لاقو. زوجب ال : هللا د ءفاشلا لاقو . زو#< : دم و ةفينح و "1

 كل عشا ىلع ةقك الا هاو رد نيم ىرتان لد ةقينح ىنأ ة هةجح ٠ ةحابالا هنع ىورو

 لنسحس د هنأ : ثيغارلا مد ىف 1 ىسفاشلا لاق اذإو « هيلا ةسام ةجاحلا نركو ؛ مهنم رهظ ريكف ريغ

 ؟ هب زرخ اذإ ريرتخلا رعش ىف هلدم زاج الهف زارت>الا ةقشمل بوثلا

 : ىعازوألاو ىففاشلاو كلامو ليل ىبأ نبا لاق . ءاملا ريزنخ ىف اوفاتخآ 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 نايل د ا ا الا سال ةفاسوبأ ا لاقزو ا دجلا اف نوكيا ع ل كأو نمأب ذل

 تمرح) لا هلوقل م رديف رزتخ اذه نأ : فر ايدل ةجحو ( هماعط 5 رحبلا كَ كش احأ)
 . و 5 7 يبي 3 ع ) األ



 ةبآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امأ» ىلاعت هلوق
" 

 تاق اهبنوكسلاحرف اف عقو اذإو ٠ محللا ةتيملا تاخاد دقف . تا !همايلغ لاح ىف اهيف طقس اذإ

 بهذملا ىنعي ةيسرافلاب نيرز اذه : نيثالث هديب دقعو كرابملا نا لاق . حلالا ةتيملا تحشر امناف

 نبحلا نع اذه لثم كاملا كل ىو

 : كلامو ىفاشلا لاقو . نات رهاط اهتحفنأو ةتيملا ةاشلا نبل ةفينح وبأ لاق (ةثلاثلا ةلأسملا) .

 نأ ملعاو ةتيم ةجاجد نم جرخت ىلا ةضيبلا لكؤتال : ثيللا لاقو . ةحفنألاو نبللا اذه لحال

 نبللا فال (ةتيملا مكيلع تمرح) هلوق رهاظب ةلأسملا هذه ىف كسمتيال هنع هللا ىضر ىفاشلا

 ولنبالا نأ ىعفاشلا دمتعمو ؛ رخآ ليلد ىلإ ًآتابثإو ًايفن هيف عوجرلا بجوف « ةتيم هنأ, فصويال

 اذكمهو . ابعرض-ف ىهرو تنام اذإ كاذكف عرسجت ةتنلا نم كف ططسو اا تاس

 هلككر لح ١ لي ع اذإ هالك 5 جاجدلا فوج نم جرخأ اذإ ضيبلا امأ . ةحفنألا ىف فالخلا

 ريغ ةيضيبلا تناك وا كلذ وزو لحش هنا نيو ل رك أملا .نييبتوجح تلضلدإ 0

 كمر يالا

 نيمسقلا نيب ةكرتشم لئاسع لصفلا اذه متخنلو

 نم مهنف ء توملا ىنعمب ةتيم نوكت له ةتيملا نأ ىف نوملكتملا فلتخا (ىلوألا ةلأسملا)

 :لاق نم مهنمو (ةايحلاو توملا قاخ ىذلا وه) ىلاعت لاقام ىلع « ةايحلل داضم ىنعمب توملا تبثأ

 برقأ اذهو ةايحلا لبقي نأ هنأش نم امع ةايحلا مدع هنا
 عافتنالا ةمرح نأ قحلاو « اهتساحن ىضتقت له ةتيملا ةمرح نأ ىف اوفلتخا (ةيناثلا ةلأسملا)

 الا « اهرواج امب عافتنالا لحبو . اهب عافتتالا مرحب نأ لقعلا ىف عنتءال هنآل , ةساجنلا ىضتقتال

 ةسجن ةتيملا نأ عامجالاب تبث دق هنأ

 قاتل منسم
 ع هواتلا هيفو 2 مدلا ميرحن َّق

 حوفسمريغ وأ احوفسمناكءاوس ءامدلا عيمج مرح هنع هللا ىضر ىعفاشلا «ىلوألا ةلأسملاإ)

 هلوف وهو 0 ةيآلا هذ_ه رهاظب كك هناف ىعفانشلا 2 2 راو ع كمسلا مد 5 ةقينح وبأ لاقو

 هلوقب كس ةفينح طا ُ مرحت ل بج وف مد اذهو (ريزنخلا مو مدلاو ةتيملا مكيلع 0 امبإ)

 حرصف (احوفسم 65 وأ ةتيم نو نأالإ ةمعط) معاط لع أهرع لال ئسعوأ مف ني كك لاعت

 نوكيال نأ بجو ؛ احوفسم نوكيال يذلا مدلاف ؛ رومألا هذه الا تامرتحلا نم ًائيش دحب ل هنأ
 يأ



 طقست ايح جرخ اذإ هتالذ باحيا رم تركذ ا. ىلع ربخلا لمح نأ : اهثلاثو . اهتاكذب

 ةالصلا هيلع هنأ ديعس ىنأ نع ىور ام: ابعبارو .هدورو لبق مولعم كلذ نآل « هتدئاف

 امأو ٠ همأ ةاكذ هتاكذ ناف « هولكف متئش نا : لاق . انيء جرخب نينجلا نع لئس مالسلاو ةالصلا
 ؛ اتيم انينج تقلأو تتاف ةأرما نطب برض نم نأ ىلع انءمجأ انأ : اهدحأ : هوجو نف سايقلا

 ؛ ةرغلا باحيإ ىف همأن ود هسفن كح درفنا تامم“ ايح دلولاجرخ ولو « هسفن مكحب نينجلا درفني مل

 ججرخ اذإو « ةاكذلا ىف مأألل ادن ناك لقيه جرخو همأ حيذ نع تام اذإ ناويحلا نينج كلذكف

 بجوف اهئاضعأ نم وضع كح ىف مالاب هلاصتا لاح نينجلا نأ :اهيناثو . ىكذي ىتح لك وي ملايح

 دلولا عبتي اك. ةاكذلا ىف مالا عبتي نلادلاولا اجا ولا: اهثلاجو ا تانضعالاىئاسكا ابتاكنب لح نأ

 اهوحنو ةباتكلاو داليتسالاو قاتعلا ىف مالا

 اهارحن وكي نأب جوف ؛ ةتيمهنال مرحب وهف ضاعب الا نم ىحلا نم عطق اه «ةعساتلا ةلأسملا)

 وبف ىح نم نيبأ ام» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف صناا امأ . لوقعملاو صنلل . ةتيم هنا : انلق امنإ

 كلذ لاز عطقلابو « ةذللاو ملالا كيني شدلا اغا وفعلا اند 1نآ اوه وقتما ام ؤ]ه جيم

 (ةتيملا بلع تمر>) ىلاعت هلوقل مرحي مل كب طا اتا ر اصف لفعل

 . ىعفاشلادنعف « داجلاةرابط بقعتسي له هم لكؤي الام عبذ نأ ىف اوفلتخا (ةرشاعلا ةلأسملا)

 ةرابطلابةعتسي الذأ بجوف لكالا لح بقعتسيال حبذلا اذه نال , هبقعتسي ال « هنع هللا ىضر

 هيقعتسل ةفينح أ دنعو « ئدؤجملا حيذك

 : لئاسم هيفو ءاهنم سيلو ةيآلا ىف لخد ام (ى اثنا مسقلا)

 (ةتيملا كياعتمرح) و (مدلاوةتبملا مكيلع مرح امنإ) ىلاعت هلوق نأ ملعا (ىلوأالا ةلأسملا)

 الف ةتبملا رواج امو : ةتيما نيع ميرحن ىضتقي اميإو ؛ تاعئاملا نم هيف تام ام ميرحت ىضتقي ال

 اذه .اهلوانتي ال هناف تتامو ةرأف هيف تعقو اذإ نمسلاك محرحتلا ظفا هلوانتي الف « ةتيم ىمسي

 ةتيملا هترواج؟ سجني ىذلا امأ : امهدحأ : نيلصف ىلع رودتبابلا اذه ىف مالكلا ةلمجو رهاظلا

 ل لإ رطل اك رجب ئذلا نأ: كائلاو.. مرصع الف لاكيتاال ئذلا امأو ٠" مزح

 لاقنء تاف م خوبطمردقف عقو رباط نع ةفينح انأ كراملا نب هللا دبع لال مة يناثاا ةلأسملا)

 قاريولسغيام دعب لكؤي رحللا نأ سابع نيلنانعا هللا وركانفتك اق ةونرت انا .هراكال قلت وأ

 ةياورلاهذهىف اك !مموكس لاح ىف اهيف عقو ناكنا ةطيرش ىلع لوقت 2 : ةهشيربلا لاق اقل

 هن ال : لاق ؟ كاذ لو : كرابملانبا لاق . قرملا الو رحللا لكؤي ل: اهتايلغ لاح ىف عقو ناكن او



 ١4 ةيالا «مدلاو ةتبملا مكيلع مرح امناد ىلاعت هلوق

 هيلو عطقم اح ددلام او . لحال اتيم دجوام ناردنع هللا ضر كلامي نغ يورو. . هلال وامو

 ىعفاشلا ةجحو « ةيآلا رهاظ كلام ةجحلكؤي ل تومي ىتح هنع لفغف ايح ذخأامو ؛ لكأ ىوشو

 نيبتف قالطالا لعامهلمح بجوف «دارجلاو كم.لا ناتتيمانل تلحأ» مالساا هيلع هلوق ةفينحىبأو

 هيلع هلوقل نوكي الف , ةتيم نوكيال هنأ ىف ةاكذملا ةاشلاك وهف ةاكذ هللعج نإ هسأرعطق نأ كلذب

 ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر عم توزغ :ىفوأى أن ب هللا دبع لاقو ةدئاف «ناتتيم انل تلحأ» مالسلا

 ةلوتقم نيبو ةتيم نيب قرفي ملف ؛ هريغ لكأت الو.دارجلا لكأن تاوزغ عبس
 لكؤيال. ةفينح وبأ لاقف مالا حبذ دعب ايم جرخ اذإ نينجلا ىف اوفلتخا «ةنماثلا ةلأسملا)

 اذهو لكؤي هنأ : دمحو فسوي وبأو ىعفاشلا لاقو . دامح لوق وهو ٠ حبذيف ايح جري نأ الإ

 الإو ؛ لك أ هرعشتبنو هقاخ مت نا : كلاملاقو ؛ رمعنباو ؛ دوعسم نبأو ٠ ىلع نع ىورملا وه

 بجوف« ةتيم هنأ وهو ةبآلا هذه رهاظب ةفينح وبأ جتحاو ؛ بيسملا نب ديعس لوق وهو « لكؤي مل

 نأ ىلع انعمجأ انأ وهف ربخلا امأ ء« سايقلاو ربخلاب مومعلا اذه صصخأ : ىعفاشلا لاق ؛ مرح نأ

 نينيمكاو:ةمامأ باو اء دلدلا اواو ودخل 0 قلل

 لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع . مهنع هلل ىضر ةريره ه وبأو . بويأ وبأو رمع نباو ؛ كلام

 ذاك نو 2 نأ ناخ . "ىفرت 5 3008 يس ةاكذإا نوك نأ هريرقت و «همأ ةاكذ نينجلا ةاكذد

 لمتح . همأ ةاكذ د ةاكد ةلوق نأ نوتفنملا تاج كي دا[

 لكؤي الامنأو ءهمأ ىاذي ا ةتيكذت تاجا هب دي رن نأ لمتحتو ؛"هل ةاكذ همأ ةاكذ نإ هب دير: نأ

 تاوُميلا_لضرعك .وانعمو ( نسا اروببلا اهضورع هج و) ىلاعت هلك 00

 ىهدعو كالوقك' ليو: نسلل اع كيهذم ىهذمو ؛ كلوقىلوق : لئاقلا لوةكو « ضرآلاو

 ش :.رعاشلا لاهو كفدحا

 اهديج كذيجو ؛. اهانبع كانبعف

 نيب يكلف ريغ لكؤي ال هناؤ ةتكا دقاجإ نيلادحالا اخأ اخاك انركك ام كيناذإ

 ىعملا لع. هلم تحب لب نمالا لضتطخي زي 5 ؛ هلكأ سيت همأ ةاكذ نأ رخآلاو

 لكعر قيف ةاشلا تاجا ةنالا قفارملا

 هنأ : اهئاثو . لصالا فالخ راعضالاو  همأ ةاكذك نينجلا ةكذ نأ وهو راهخإ نمهيف دب ال

 ةالصلا هيلع ىنلاو ”انينج نمي ل دلو راو ةمأ نظطاات هناك (لاحابالا ا

 ىكذم ةلالا كلن ىفنوك سننأ ثجوف.انينج هنوك لاح ةاكذلا هل تنثأ امإ مالسلاو

 هوقرك 3 ىذلا لاهت>الا لع نأ . اهدحأ# هوجو نم هنع هللأ



 ةيآلا «مدلاو ةتبملا مكيلع 0 اما ىلاعت هلوق ١1

 ةتيملاب عافتنالامي رحت ىلع ةلاد ةيآلاو ةتيملا كلتب عفتتا دقف « كلذ ىزابلا معطأ اذإ هناآل هنم عنم نم

 نالاهتحا هيف ال مأ هعنم انيلع بحي لهف ؛ ةتبملا لكأ ىلع هسفن دنع نم ىزابلا مدقأ اذإ اماف

 اذهو ءال مأ هب حابصتسالا زوحي له ابكدوو ةتيملا هد ىف اوفلتخا (ةسماخلا ةلأسملاإ)

 و عنملا ىضتقي رهاظلاف ؛ هلاح اذه وه ام هتاج ىف 5 ا ةايحلا هتلح امم كلذ ناك ن اف . هيف رظني

 ءاطع نعو « رهاظلاىوس ليلدلا كلذ مرحب امناو ؛ ةتيملا ةلمج نم جراخ ورف كلذك نكي ملناو

 اولاقف . كادوالا نوعمجي نيذلا هاتأ ةكم ملسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا مدق امل لاق رباج نبا

 لوسرلاقف ؛نفسلاو ميداللىه امناو اهريغو ةتيملا نم ىهو ؛ كادوألا عمجب انا ؛ هللا لوسراي

 مثاهنف «امنامأ اولكأو اهوعابف موحشلا مهلع تمرح « دوبيلا هللا نعل» ساو هيلع هللا ل هللا

 . اهلكأ رحت كقأ'6 يع مير ةنج وأ قالطالا ىلع اهايإ همي رحت 7-5 مربخأو كلذ نع

 رعنبا نع ربخلاب اصخامبنأالإ , دارجلاو كمسلاةهرح ىضتقي رهاظلا (ةسداسلا ةلأسملاإ)

 نونلاو دارجلاف نانتيملا امأ ناهدو ناتتيمانل تلحأ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هنعرىلاعت هّللاىذر

 هنم اولكأف « آت وح مهلإ قلأ رحبلا نأ : ةليوط ةصق ىف رباج نعو «دبكلاو لاحطلاف نامدلا امأو

 ىنومعطت ءىث هنم ؟دنعله : لاقف كلذب مالسلاو ةالصااهيلعىنلا أاوربخأ اوعجراملف ءربش فصن

 رتاوتلاب تبن هناف ًاضيأو «هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه» رحبلا ةفص ىف مالسااو ةالصلا هيلع لاقو

 تومي ىذلا وهو ىاطلا كامسلا ىف اوفلتخاو « كمسلا لح : مالسااو ةالصاا هيلع لوسرلا نع

 هءاككأو ةفينحوبأ لاقو ءهب سأبالا يعاتلاا ضر ىفاشلاو كلام لاف :ءهتفتأ فتح ءانلا" ف

 ؟ لاو هنأ هنعشا ئدر لع فا اضيأ ا ة[انملا هذ اةناخصلا تفلتخاو هوركم هنأ“ حلاص نب نسحلاو

 0 يي رراشا دك نظرا تاع نا نع ىؤّزم اضيأ اذهو ء هك انالف'رضلا اد نضأَنَم افظام

 نع ةفاتخم تاياور ىزارلا ركب وبأ ىورو ٠ هتحابإ بويأ ىنأو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ
 افطو هيف تام امو ؛ هولكف هنع درجوأ رحبلاَقلأام» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هتللادبعن. رباج

 ىلاعت هلوقف ةبآلا امأ . لوقعملاو ربخااو ةيآلاب جيتحا دف هنع هللا ىضرىعفاشلا امأو «هواكأت الف

 هلوقفربخلا امأو ؛ هلح بجوف رحبلا ماعط نم ىفاطلا كمسلا اذهو (هماعطو رحبلا ديص كل لحأ)

 روهطلاوه» رحبلا ف هلوقو : قاطماذهو «دارجلاو كمسلا ناتتيمانل تلحأ» مالسااو ةالصلاهيلع

 لك » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع نأ هننع هللا يضر ةرشأا را اذهو «هتتيم لحلا هواه

 . «رحبلا لع افطام

 هتذخأام هلك دارجلا لكأب سأبال : امبنع هّللاىضر ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق (ةعباسلا ةلأسملا)



 ١ ةيآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنا»ىلاعت هلو

 بجوف « داسفلاو نفعنال ةضرعتم ريغ اهم عفتنم ماسجأ ماظعلاو روعسشلا هذه نآلف سايقلا امأو

 وهو . هتساجن عنم نم ءاهقفلا قف ريزنلا رعشب عفناا امأو ؛ ةغوبدملا دواجلاك اهتراهطب ىضقي نأ

 مظعلاو فوصلاب عافتنالا ةمرح ىضتقي (ةتيملا كيلع تمرح) هلوق مومع نأ به : اولاق مث لالا

 اذه ناكف « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو « اهب عافتنالا جتنت لئالدلا هذه نأ الإ ءامهريغو

 . ةياعرلاب ىلوأ بناجلا

 ةلئاس سفن امل سيل ةباد ءاملا ىف تام اذإ : هنع هللا ىضر ةفينحوبأ لاق (ةيناثلا ةلآسملا)

 , ىعفاشلل اوجتحاو . ليلقلا ءاملا ىف نالوق هنع هللا ىضر ىعفاشللو ءرثك وأ لق ءاملا دسفي مل

 اهلا عسا مرح اذإو : ةيآلا ىضتقمب املاعتسا مرحيف ؛ ةتيم تراص تنام اذاف تاناودح ان

 ليلقلا ءاملا ةساجنب محلا تبعا محلا تبت اذإ و نايساجتب مكحلابج و ةبآلا ىضتقمب

 كلذك تناكىتم اهنا متلق ل نكلو اهب عافتنالا مر<بو ؛ ةتيمامنأ,هنع اوباجأو « هيف ىهتعقو ىذلا

 هللا ىضر ىعفاشلل ىناثلا لوقلا ىلع اوجتحاو اهبءاملاسجنت اهتساحن نم مزاي مل مث : ةسحن تناك

 ءاد هيحانج دحأ ىف ناف هواقنا مث هولقماف مكدحأ ءانا ىف بابذلا عقو اذإد مالسلا هيلع هلوقب هنع

 ايبس كلذ ناكولف هيف بابذلا توميف اراح ماعطاا ناكامبرف « لقم اب رمأو «ءاود رخآلافو

 هب مالسلا هيلع ىنلا رمأ امل سيجنتلل

 هناف ء ىرهزلا الوق هيف سانلا عسوأف : غابدلا رمأ ىف ةعبس بهاذم ءابقفلل (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هناف كلام هيليو « غابدلاب اهلك رهطت لاق هناف دواد هيليو . غابدلا لبق اهرساب دولجلا لامعتسا زوحب

 ىففاشلا هيليو « ريزنخلا دلج الا اهلك ر بطي لاق هناف ةفينح وبأ هيليو ؛ اهنطاب نود اهرهاظ ربطي لاق

 رهظي# نالوقي:امهناف «نؤثوبأؤ. ىازؤالا هيلي و: ريواخللو  بلكلا دلع الإ لكلا طن لاقكا

 , غابدلاب ءىث اممم ربطي ال : لاق هناف مهنع هللا ىضر لبن> نب دمحأ هيليو « طقف هم لكؤر ام دلج

 هدبق امو ميرحتلا قاطأ (ةتيملا ىلع تمر>) ىلاعت هلوقف ةبآلا امأ ربسخلاو « ةيآلاب دمحأ جتحاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك اناتأ : ريكح نب هللا دبع لوقف ربخلا اها نا توك ل

 يضخ نآيإي ةيآلاب كسقلا نع ازاجأ بضع الو كاقاو يملا نم اودشل كان نا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف دحاولا ربخ انبه ادجو دقو « زئاج سايقلابو « دحاولا ربخ مومعلا

 ةايملا لاح هيلع ناكام ىلإ دلجلا دوعي غابدلا نأ وهف : سايقلا امأو «ربط دقف غبد باهأ امبأ»

 هللا همحر ىعفاشلا دمتعم امه ربخلاو سايقلا اذهو غابدلا دعب كلذك |رهاط ةايملا لاح ناك اكو

 مهنف « ةميهملاو ىزابلا ماعطاب . ةتيملب عافتنالا زوحب له هنأ ىف اوفلتخا (ةعبارلا ةلأسملا)

 «ه رخف مو



 ةيآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امإ» ىلاعت هلو 15

 « كلذ مصي فيك : لبق ناف . هعضوم ىف ةاكذلا دحر كذنسو « ةاكذ هحنذ نكي مل نكلو « حذ هنأ

 ةذوقوملاو « ةقنخنملا هدعب نمركذم“ (مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح) ةدئاسملا ةروس ىف ىلاعت لاق دقو

 لاك مالا لزل الق . كلإ ١ نيل اب همو ؛ ةنيباوه اه هنم ىكذملا ريغ نأ لغ اذه لدف « ةيدرتملاو

 ملعأ هللاو هانركذ ام ةتيملاف « عرشلا رارقتسا دعب امأو « ةغللا لصأ ىلع عرشلا ءادتبا ىف

 هوجرخأام : امهدحأ : نيهجونمةيآلا هذهنم ةطبذتسملا لئاسملا:فأطخلا نأ ملعاف دصاقملا امأ

 اهنع جراخ وهو اهيف هواخدأ ام : ىتاثلاو . ايف لخاد وهو ةيآلا نع

 : لئاسم هيفف والا مسقلا امأ)

 فوصب عافتتنالا مرحب هنأ ىلإ هلاوقأرهظأ ىف . هنع هللا ىضر ىعفاششلا بهذ «ىلوألا ةلأسملا)
 عافتنالا مي رحت ىلعاوقفتا ءاهقفلا لجو ةصاخ اهمظعب عافتنالا مر< : كلاملاق وا ممظعواه رعشوةتتملا

 ةتيم اهنا انلقامنإ . اب عافتنالاءرحب نأ بجوف ةتيم ءايشألا هذهنأب.ال ؤه جتحاو « ريزتخلا رعشب

 نأ علدي ىذلا امأولكلاو « مظعلاو رعششلا معي ربخلا اذه و«تيموهف ىح نم نيب أ!ه» مالسلاهيلعدلوقل

 اذإو ةتيمريصت توملا دنعفةي> تناك اهنأ تبق( ميمر هو ماظعلا < نم) ىلاعتدل وقف ةصاخةتيم ظعلا

 نأب هيلع فااخلا ضرتعا(ةتيملا يلع تمرح)ىلاعتهلوقل اهبعافتنالا مرحب نأ بجو « ةتيم اهنأ تبث

 لج الو : رعشلا ف دوقفم كلذو ؛ روعشلاو كاردالا ةايحلا - نال هيف ةايحال فوصلاو رعشلا

 نع ةرابع تسيل ةايحلا نأ : باوجلاو . روعشلا نود ماظعلا سيجنت ىلإ كلام بهذ مالكلا اذه

 ضراألاى حب فيك ) ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ ربخلاو ةيآلاليلدب ء روعشلاو كاردالل ىضتقملا ىنعملا

 الا الاب 0 1 يار | نم » مالسلا هيلع دلوقت ريح ارامأ و /اهتوم دعب
 تابنلاوأ ناو.حلا نوكن ع لب « هومتركذ امع ةرابع تسيل ةغللا لصأ ىف ةايحلا نأ انملعف“ ةقيقحلا

 00 الل 0 داو اسفل نضرتعم ريغ ؛ ملاح ىالذتعم « هجارم ىف اح
 هلوقف نآرقلا امأ «٠ سايقلاو عامجالاو ربخلاو نآرقلاب ةفينحوبأ جتحاو «ةيآلا تحن هجاردنا

 : ةملا ضرعم ىف اهركذ ثيح (نيح ىلإ اعاتمو ًاثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو) ىلاعت
 ةنوميم ةاش ىف مالسلا هيلع هلوقف رخلا امأو ؛هب عافتنالا لحال ىذلا سجنلاب عقبال نانتمالاو

 اهنم نولعحيو « بلاعثلا دولج نوسسبلي اوناك مهنأ وهف « عامجالا امأو «اهلكأ ةتيملا نم مرح امنإ»

 لاحاوصخامو « ًاسأب تغيداذإ ةتيملا دولجو عابسلا دواحي نوريال اوناك: ىعخنلا نعو . سنالقلا
 ىعفاشلادنع بلعثلا لوقي نأ دحالل سيلوةباحصا| ىلإ ةراشإ اوناك : ىعفاشلا لوقو « همدعو .رعشلا
 كلاعثلا هذهىف لصاح ريغوهو قافتالاب طرش ةاكذلا نآل هتحاباب لوقي اذهلف « لالح هنع هللا ىضر



 لوالا لصفلا

 ةتيملاب قلعتي اهف

 -: دصاقمو ةمد قم ىلع بترم هيف مالكااو

 01507 :٠ لئاستألا اهيفف (ةفدقملا امأإل
 لاقف ؟ لامجالا ىضتتقي له : نايعألا ىلا فاضحلا ميرحتلا نأ ىف اوفلتخا «ىلوألا ةلأسملا)

 امهفرص نم دبالف : ةمرحلاو لحلاب ابفصو نكمي ال نايعالا نال « لامجالا ىضتقي هنا : ىخركلا
 ناكملا زواجي امعو سفنلا نع اهديعبت نآل ةمرحم اهيف انلاعفأ عيمج تسيلو : اهيف انلاعفأ نم لعف ىلإ

 سيلو ٠ صاخ لعف ىلا ميرحتلا اذه فرصنم دبال نذاف ؛ مرحب ريغوهو « اهف لاعفاألا نم لعف
 ىلع اورصأ مهناف ءاملعلا رثك أ امأو « ةلمج ةيآلا ةروريص بجوف ؛ ضعب نم ىلوأ لاعفألا ضعب

 تاوذلانأ5 « ماسجالا هذه فرصتلاةمر> فرعلا فديفت ؛ةظفللا هذه لب: تالمجملا نم سيلنأ

 فرصتلا كامب هنأ دحأ لك مهف « ةيراج كلمب نالف ليق اذاف ؛ ايف تافرصتللا كلمب امنإو ؛ كلمت ال

 . لوصآلا لع ىف لوصحلا باتك ىف هيف مالكلا انيصقتسا دقو « انهاذكف ءاهف

 تافرصتلا عيمج ةمرح ىلعةيآلا لدن نأ بجو ؛ هانمدق ىذا لصأألا تبث امل «ةيناثثا ةلأسملا))

 لدي ىذلاو « لكالاب ميرحتلااذه صيصخت زود ال مل : ليق ناف . صصخلا ليلدلا هجرخأ ام الإ

 ةلزق كف ح زوال اهيناثو . اهلكأ مير ةتيملا سرحت نم فراعتملا نأ : اهدحأ : هوجو هيلع

 امإ «ةنوميم ةاش ربخ ىف مالسلا هيلع لوسرلا نعدرو ام : املاثو (كانقزرام تابيط نم اولك)

 اتا ن2

 نأ : ىناثا نعو : اهلكأ ميرحت ةتيملا ميرحت نم فراعتملا نأ لسن ال ؛ لوألا نع : باوجلاو

 نعو . اهرهاظ ىلع اهؤارجا بحب لب ؛ مدقت ام ىلع اهرصق بحب الف « اهسفنب ةلبقتسم ةيآلا هذه

 صيصخت زوجي مل اذإ ميقتسي امنا اذه نكل ؛ دحاولا ربخ ىلع مدقم نآرقلا رهاظ نأ : ثلاثا

 ةمرثلا هوجو 'ةفرعم ىف اوغجَر الإ نينلسملا نأب'ءاذنع كاي نأ نكمو اانا زلا 2 تال

 نأ لئاسللو ؛ لكالا ةمرح نايبب ؛ ةصوصخم ريغ اهنأ ىلع مهعامجا داقعنا لدف « ةيآلا هذه ىلإ

 : عامجالا اذه عنك

 ةينب ضقن نود نم ايح نوكي نأنم جرخ ىذلا وه « ةغللا ثيح نم ةتيملا ةثلاثلا ةلأسملا)

 وأ « حبذي مل هنال امإ « ىكذملا ريغ وهف : عرشلا ةهج نم امأو : تيملاو لوتقملا نيب اوقرف كلذلو



 ةيآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امبإ» ىلاعت هلوق ١

 زواجتمداع الو ٠ اهل بلاط ىأ ؛ ةذال غاب ريغ : ىناثلا . ةصخرلا ردق زواجتم ىأ داع الو . ذيذللا

 رطضم ىلع غاب ريغ : ثلاثلا . ديز نباو « دهاجمو « عيبرلاو « ةداتقو ؛« نسحلا نع ؛ ةعوجلا دس

 00 للا ل داع لاو ءهيلع ءالبتساللاب رح

 ةيصعملابداع الو« ىغبلا نم رفسلا ىف نيملسملا ماما ىلع غاب ريغ ىنعملا نوكي نأ : ىتاثلا لوقلا
 نإ .ىجيس رخآلا ىلع نيليوأتلا نيذه دحأ حبجرت ىف مالكلاو ؛نيقحلا ةقيرط زواج ىأ
 لل هلا داع

 مثاال) هلوقوبجاو ةلاحخلا كلتىفلكأ الا نأ : امهدحأ : نالاؤس هيفف (هيلع منا الف) هلوق امأ
 : أنلق . هيلع مثاالهناب فص وبال أجلملاو ؛ لعفلا ىلإ أجل اك رطضملا نأ : ىناثلا . ةحابالا ديفي (هيلع

 بجاولا, نيدا كرتشم. ردق#» مثالا ىفأ نأ (امرب فوطي نأ هيلع حانج الف) هلوق ريسفت ىف انيب دق

 اذه نأ لعاو . قيضلاو جرحلا عفر هانعم (هيلع مثا الف) ىلاعت هلوقف اضيأو «حابملاو بودنملاو

 دسيام لوانت ىلإ أجلم ريصي هئاف ةديدشلا ةرفنلا هيف لصح ملو « هتيملا ةوهش هيف تلصح نا عئاجلا

 . ةديدشلا ةرفنلا تلصح اذإ امأ ٠ كلذ هنكمأ اذإ عبسلا نم برحلا ىلا ادن رطل ولا ف

 «رافناا نم هيلع وه ام ىلع ةتيملا لوانت همزلو « أجام نوكي نأ نع جرخ ةرفنلا كا: ببسب .هناف

 بوجولا ىنعم ققحتي انههو

 م الف) لاق امل هنأ وهو « لاكشإ هيفف ( ميحر روفغ هللا نإإةيآلا رك" لاقت هلوق امأ

 مثالا ل وضح دنعن وكي أم نارفغلا ناف (ميحر روفغ هللا نإ )هدعب لوقي نأ قلي فيكف (هيلع
 ةمرحلاتلاز هنأ الإ « مدلاو ةتيملا ىف مناف ةمرحلل ىضتقملا نأ : اهدحأ : هوجو نم باوجلاو

 ركذم“ « ةرفغملابهنع ربع . ةمرحلل ىضتنقملا هيف لصح امل الوانت هلوانت ناكاسلف « ضراعملا مايقل

 لوانت ىلع ديزي رطضملا لعل : اهيناثو . كلذ كل تحبأ مكيلع ةمحرلا لجال ىنعي « ميحر هنأ هدعب
 ةجاحلاردقلوانتىف حابأ ثيح ميحر « ةدايزلا لوانت ىف هبنذ رفغي نارا دك هاسلا ريح ..ةجاحلا
 ها اذ املا رع 3 نا لونغ وكب اهنقع ماكجلالا هذه نيرا ىلاعت.هنأ :اهئلاثو

 لاش كا هكح جم ىلع نيرمتسملا نيعيطملاب محر

 ةبترم .ىهو ام ءاملعلا اهطيذتسا ىتلا ةيهقفلا لئاسملا ةيآلا هذه ىف مالكلا نم (ىناثلا ع ونااإل
 . ار سفلع ا



 ١ ةيآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مر > ا4!» ىلاعتهلوق

 نينك اسلا ءاقتلال ةكرحلا لصأ ىلع ا مضلاف ؛ ا نوقابلاو

 ررضلا نم هلصأو ٠ ةرورضلا نم لعتفأ وهو ؛ ءىجللأو جوحأ :رطضا «ةيناثلا ةلأسملا)

 قيضلا وهو

 ةرؤرضلا هذهو ؛ ةرورضلالاحامنعىنثتسا « ءايشالا كلت ىلاعت هتلا مرح امل «ةثلاثلا ةلأ لا 9

 نوكي كلذ دنعف « قمرلا هيدسي الالحال وك أم دحي ال نأو , ديدشلا عوجلا : امهدحأ : ناببس امل

 هلوانت هل لحيف : هركم هلوانت ىلع ههرك أ اذإ : ىناثلا . ًارطضم

 هللا نإ هيفهيلع مثإال هنا لاقي ىتح ؛ فلكملا لاعفأنم سيل رارطضالا نأ (ةعبارلا ةلأسملا)

 هيلع مث] الف لكأف رطضا نف : ريدقتاو لك الا وهو رامضإ نم انبه دبال نذاف ؛ ميحر روفغ

 نطفأت ئأ عج مايأ نم ةدنف نفل لع وأ اضيرم ,كنم ناكنف) هلوق ىف فذحلاك انبه فذحلاو

 هانعمو (ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ ًاضيره مكنم ناكنف ) هلوقو رطفأف فذخ

 هيلعباطالا ةلالدلو ؛ فذحلاب نيبطاخما لعافذلا زاج امتاو . ةيدفق قلخ

 : لئاسم هيفف ( غاب ريغ ىلاعت هلوق امأ

 انهه ريغ نآل . ءانثتسالا ىندمب نوكت نأ حاصتال انهه (ريغ) ءارفلا لاق «ىلوألا ةلأسملا))

 في تتلق: كناكء زطضملل لاح انبه ىقاو الد نم ىف ينال ل الع كقطع كلا 2 ١

 لدا ويفك الز كاع غاب رطضأ

 سرقلا:ودغ قتلا كيلا لاق ة(نينا او رانجقو . داسملا ةنللا ف فلا رض مةيناثا 9

 فاصنالا نع جورخلاورلظلا ىغبلاو ؛ غاب سرف :لاقي الو هودع ىف ىغبي هنأو 0 لايتخا

 حرجلا ىغب : ىعمصالا لاقو ( نرورصتتي مث ىغبلا مهباصأ اذإ نيذلاو ) ىلاعت هلوق هنمو

 حرجلا ىغبو . دحلا زواجت ىتح اهرطم رثك اذإ ؛ ءامسا تغبو ؛ داسفلاب أدب اذإ ءايغب ىغبب

 . طا: تاحتلاو رذلا#

 : هيلع رضتقت نأ ىنش ام زواجتو روماللا قف ىدعتلا وه ودعلاف 516 لور كاش لق انا

 ادعو "دخلا ]زواجي ًايلظ هيلظااذإ "ان ذغت و ”ءاانتعا و "نع ؛ انا ودعو.؛ ارد هلع ا 0

 . هردق زواج: َةَرَوط

 هلوق نوكي نأ : امهدحأ : نالوق (داع الو غاب ريغ) هلوق ىف لب وأتلا لهأل مةثلاثثا ةلأسملا)

 لوالا لوقلاىل عام ةكريغو الا ىف اماعت وك نأ : ىاثلا 0 لذ دان ًآصتخم (ماعالو غاب يغ)

 مارخلا لك أ ىلإ لدعف ٠ سفناا ههركت الالح 3 نأب كلذو (غاب ريغ) لوالا . هوجو هبفف



 ةيآلا «مدلاو ةئيملا مكيلع مرد امنإ» ىلاعت هلوق ١

 : ىثعالا لوقف رعشلا امأو « ةيآلا كلت

 رئاكحلا ةزعلا امنإو ىصح مهم راك الاب تنساو

 :قدزرفلا لوقو

 للثم وأ انأ هباسحأ نع عفادي امإو رامذلا ىماحلا دئاذلا انأ

 ىلع ايقبي نأو دب الف اعمتجا اذاف قنلل «ام» ةملكو تابثالل «نا» ةلكنأ وهف « سايقلا امأو

 توبث وأ « قافتالاب لطاب وهو روكحذملا نو ء روكذملا ريغ توبث اديفي نأ اماف ؛ امملصأ

 ىلاعت هلوةب رصحلا ديفي ال هنا : لاق نم جتحاؤ « بواطملا وهو روكذملا ريغ ىفنو ؛ روكذملا

 لو 8 رصحلا ديفي وهف ريذن الإ تنأ ام : هانعم هناوجو « ًاريذن ةريغ ناكدقلو (ريذن تنأ امنإ)

 رخآ ريذن دوجو 0

 (مرح) و ؛ لوعفبلل ءانبلل (مرح) و لعافلل ءانباا ىلع (مرح) ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملاإ)

 مركح نزوب

 مدلا امأو « بذي امم ةاكز ريغ نم حورلا هتقراف ام ةتيملا : ىدسحاولا لاق 4(ةثلاثلا ةلأسملا)

 دارأ (ريزتخلا مل) هلوقو مدلا هللا مرخ؛ اهلكأت مث (موشتو رعابملا ىف مدلا لعجت برعلا تناكف

 لاق (هللا ريغل هب لهأ امو) هلوقو لكالاب دوصقملا هنال محللا صخ هنكل . هئازجأ عيمجي ريزنلا

 : رمحأ نبا لاقو . لمم وهف هتوص عفار لكف تودلا عفر هلصأ لالهالا : ىعمصسالا

 00 كارل لا 7 اناكر دة فدنلاب لب

 اذه « مارحالا دنع ةيبلتلاب توصلا هعفرل لبم مرحبلل ليق مث  ةغللا ىف لالهالا ىنعم اذه

 دنع ةيباتلا,توصلا عفري هنال كلذو « اهب مرحأ ىأ ةرع وأ ةجح< نالفلهأ :لاقي ؛لالهالا ىنعم

 اهركذب مهمتاوصأن وءفريو « جبذلادنعناثوالا نوءسي اوناك برءلانال . لهم حباذلاو ؛ مارحالا

  دهاجم لوقوهو « مانصالل حبذ ام ىندي (هّللا ريغل هب لهأ امو) هلوق ىنع ؛ ىصلا لوتتلا :ةنمو

 لوقلا اذهو . هللا مسا ريغ هيلع ركذام ىنعي : ديز نباو سنأ نب عيبرلا لاقو « ةداتقو كاحضلاو

 ريغ ىلا برقتتلا اهحذب دصقو « ةحيبذ مذ السم نأ ول : ءاملعلا لاق , ظفلل ةقباطم دشأ هنال ؛ ىلوأ

 لهأ حتابذ امأ ٠ باتككلا لهأ حنابذريغف مكحلا اذهو دتره ةحيبذ هتحيبذو ؛ ادت رم راص ؛ هللا

 (مكل لح باتكلا | وتوأ نيذلا ماعطو) ىلاعت هلوقل انل لحتف ؛ باتكلا

 : لئاسم هيفف « رطضا نفل ىلاعت هلوق امأ

 نونلا مضب (رطضا نف) : ىئاسكنلاو رماع نباو ؛ ريثك نباو « عفان أرق «ىلو'الا ةلأسملا)



 ١ ةبآلا «مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنإ» ىلاعت هلوق
 كي

 نق هللا 8 5 امو ري زتخلا محو مدلاو هني ل م ا

 105 ميحر روف هللا نإ هسيكع من ال داع الو غاب ريع رطضا

 ءىثلا كلذ مدع دنع امدع نوكي ال «نأ» ظفلب قاعملا نا : لاق نم ججتحا (ةيناثلا ةلأسملا)ب

 هذه لعفي ال نم نأ عم ٠ ةدابعلا لعف ىلع «ناد ةملكب ركشلاب رمالا قلع ىلاعت هناف ٠ ةيآلا هذهب

 اضيأ ركشلا هيلع بحب تادابعلا

 ريغ رطضا نف هللا ريغل هب لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع مرح امنإإ ىلاعت هلوق

 6 ميحر زوفغ هللا نا هيلع مثا الف داع الو غاب

 ءمأ رحلا عاونأ ةيآلا هذه ىف لصف لالحلا لوانتب ةفل ةفلاسلا ةيالا ىف | أ 1 هناحبس هنأ معا

 : نيعون ىلع اهف مالكلاو
 اهطبنتسا ىثلا ماكحأالاب قلعتيام : «ىلاثلا عونااوإ . ريسفتلاب قلعتيام (لوآلا عونلاإ)

 ةيآلا هذه نم ءاملعلا

 نتايك هنو لإ عونلا)

 ؛ ًادحاو افر> نوكنت نأ : امهدخأ : نيبجو لغ ءافاد ةنلكذأ عا 6 قولا ةلآسملا) 7

 نوكتو «نأو نمةلطففما انا نوكش نأ ؟!ىاثلا"؟ كلام لاَ كار ١ كلارا ئراوافلا كر

 ىلع ليزنتلا ىف ءاجو ؛ كتباد تبكرام ناو « كلام تذخأ ام نا : كلوقك « ىذلا ىنعم «ام»

 امإ) هلوقف ىناثلا ىلع امأو (ريذن تنأ امتاو دحاو هلإ هللا امإ) هلوقف لولا ىلع امأ  نيبجولا

 هلوقو .اباوص ناك. ادحاو افرح «امتا) لعجت نأ ىنع رحاس ديك تبصن ولو (رحاس ديك اوعنص

 رعشلاو 7 ةلاب هلع اوجتحءاو رصحلا ديفت «امأ» لاق نم مف ) 0 الا هجولا ىلع انك

 م لاقو ءدحاو هلإ الإ وهام ىأ (دحاو هلإ هللا امنإ) ىلاعت هلوقف نآرقلا امأ « سايقلاو

 ىأ ( 5ك اثم شلل ان امإ لق) دمحم ىلاعت لاقو مثريغل ال مل ىأ ( نيك اسملاو ءارقفلل تاقدصلا

 1 ىحوأ اهيف دجأ ال لق) ىرخأ ةيآ ىف لاق لع هناف ةيآلا هذه اذكو ؛ كلثم رشب الإ انأ ام

 ةدحاو ناتي الا تراصف (ريزنخ مخل وأ اهيفست امد اوأ ةتا ل 5 دا كادي معاط ىلع امر

 ىف اذكأ الأ /امّرَع لإ خرأ اف دجال قر هل 21 رعت 0 2 3 (مكيلع مرح اهإ) هلوقف

 | وفلتخاو 3 نارجولا نب ,ده ىلع عفرتو ةدوملا بصل (مكنيت هدوم 0 وأ هللا ن ود نم متذختا اما)



 ةيآلا «؟انقزرام تابيط نم اواك اونمآ نيذلا ابمأاي » ىلاعت هلوق 7

 ” لعاوس لفل فلا ذ- ىف طش و د رفقا اذ لكألا نم عنتمي دقدفسلا نأ كاذو: اب ودنم وكت

 كركي نأ :قثلا ىف لصاللاو ١ ضر ا ىشلا هذه نع الخ اذإ انام ناوكيتذقو « بودنم لك الا اذف

 (اولك) هلوق ناككلذك رماألا ناك اذإو احابم لكأللا ىمسم ناك مرج الف « ضراوعلا نع ايلاخ

 ةحابالا لب بدنلاو باحيالا ديفيال عضوملا اذهىف

 تابيط نم) ىلاعت هلوقب امارح نوكب دق قزرلا نأ ىلع باحألا جيتحا (ةيناثلا ةلأسملاإ)

 هانعم( مك انق ز رام تابيطنم) هلوةناكل الالح قزر لكن اكو لف ؛لالخلا وه بيطلا ناف (. انقزرام

 نعةرابعةغللا لصأ ف بيطلا نأ, هنعاوباجأءلص الا فالخوهوأراركتن وكيف«كل انللحأامتاللحبنم

 عونمم اهتابيط نم راثكتسالاو ٠ معاطملا ىف عسوتلا نا اويل امارقز لعل و :”بابهشكا ذلتصلا

 ىنعملا اذهل ركذلاب هصيصخت ناكف مكل هانللحأ ام ذئاذإ نم اواك: هلوقب كلد ىلاعت هللا حابأف « هنم

 نوكي نأ اما ركشلا : لبق ناف ةحاباب سيلو :رمأ (هلل اوركشاو) هلوق (ةثلاثلا ةلأملا))

 مزعلاوأ ؛ معنملا كلذ نع ةمعنلا رودصب ىلعلا امإ وهف بلقلاب امأ ءحراوجلاب وأ ناسللاب وأ بلقلاب

 ىسني ال لقاعلا ناف « لقعلا لاك مزاول نم وهف ملعلا كلذ امأ . حراوجلابو ناسللاب هميظعت ىلع

 ؛حراوجلاو ناسللاب هميظعت ىلع مزعلا امأ و. هباجبأ نكمي فيكف ايرورض ملعلا كلذ ناكاذاف ؛ كلذ

 نأب مزعلا ناكن ابحي ال امهنأ انيب اذاف . حراوجلاب لمعلاو ناسللاب رارقالا عم ىبلقلا مزعلا كلذف

 ركل لع دانا را ١ هلوكب هل فارتعالا رش نأ اما ويف ناسللاب كيقلا امأو . ىلوأ بحي ال

 ىأي نأ وهف ءاضعالاو حراوجلاب ركشلا امأ مأو . تابودنملا باب نم وه لب ؛ قافتالاب بجأو ريغ

 لوقلان كمي ال هنأربظ : لوقنف اذه تبث اذأ و ؛,بجآو ريغاضيأ كلذو . هميظعت ىلع ةلاد لاعفأب

 ظعتلا اقحتسم هنوك داقتعا هيلع بحب هنأ بابلا اذه ف ضخلت ىذلا : انلق . ركشلا»بوجوب

 0 7 كامو تدج و نأ لابفاللا اشر ناكللاب كلذ رابطأو

 : لئاسم هيفف (نودبعت هايا تنك ناإ) ىلاعت هلوق امأ

 ؛همعنب و هللأإ نيفراع منك نا (هلل اوركشاو) :اهدحأ: هوجو ةيآلا هذهىف «ىلوالا ةلأسملا)

 نوديرت متنا كيل ا ل راوملا لع رثالا مسال نال : هندابعب ىلاعت هلأ ةقرعمرع ربعف

 هذه مكقزر ىذلا (هل اوركشاو) :| ماو ا رركشلا ناف ؛ 29 كشاف هنن اوديعت نأ

3 

 ريغال معنملا 02 ذآ بوقت و رقتو ةدابعلاب 8 وضخم نأ حص نأ ىأ . كيك هان متنك نا ىلا

 أبن ىف سنالاو نجلاو ىنا ىلاعت هللا لوقي» ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ؛هنع هللا ىضر سنأ نع

 «ىربغ 06 قزرأو :« ىريغ دبعل و قاخأ : ميظع



 4 هال اه مكانقزرام تابيطنماولك اونمآ نيذلا امأاي» ىلاعت هلوق

 هرمز 207

 متلك نإ هلل أوركشاو مك [فَرَرأَم تايط نم أول

 2 ل مرورر
 « ١17 كوديعت هأنإ

 « هتوص ىدص الإ عمسي 0 لبجلا دع هناك سال لك يتلا ا رز

 ناثواللا هذه اوعد اذإ ارامكلا ءالؤه كاذكف : كرات 3 ىدصلا نم ع 3 دكيز ا 3 لاق اذاف

 ءادنلاو ءاعدلا نم هب اوظفلت ام الإ نوعمسي ال

 :امهدحأ : نابج و هيفو «رامضا ريغ نم اهرهاظ ىلع اهؤارجإ وهو ةيآلا ىف «ىناثلا قيرطلا)

 عم م رك اذإ -ىعارلا لق © نا وكلا هذهل مهتدابع ىف مبلقع ةلق ىف اورفك نذلا لد لو انآ

 ف ل لثم : ىناثلا . انهه اذكنف ؛ لمعلا ةلقب ىعارلا كلذ ىلع ىضقي هنأ اكف « ماهيلا

 ميدعشبع متاهبلاعم مالكلا نأ اهكف ؛مئاهبلا عم ملكت اذإ ىعارلا لك« رمل مهديلقتو ؛ مهءابآ مهعابتا

 ةدئافلا مدع ثبع ديلقتاا اذكف « ةدئافلا

 مصر لاقف « مهن :يكت ىف داز ماهل اب مههبش امل ىلاعت هنأ ملعاف ( ىمع 5كب مص ل ىلاعت هلوق امأ

 تأ ىف مكبلا ةلزنمم و ؛ هوعمسي مل مهنأ اكهوعمس ىذلا نأ ىف مصلا ةلزنم اوراص مهنآل (ىع

 مل مناك اوراصف لئالدلا نع اوضرعأ مهنا ثيح نم ىمعلا ةلزنم و « هيلا اوعد امل اوبيجتسيال

 دارملاف (نولقعيال مهف) هلوقامأ ؛ مذلا ىلع عفر وهو مص مث 2 (مص) نويوحنلا لاق . اهودهاشي

 عومسمو عوبطم 3 ناللقع لقعلا :لاق ؛ ل الصاح ناك عوبطملا لقعلا ناإل 34 ناك لقعلا

 اوضرعأ الف ةناالثلا ىوقلا هذه. ةناعتسالا ف سسكلا لمملا بانك |, ل 1

 انلع به ا[ دفارم : لق اذه و ييستكملا تل 05

 متنك نإ هلل اوركشاو مكانقزر ام تابيط نم اولك اونمآ نيذلا اهأاي) لجو زع هلوق

 2 نودبعت هآبإ

 هللا نا:لوقت مث (ًابيط الالح ضرألا ىف ام اولك) هلوق نم مدقت امب ةيبش ةيآلا هذه نأ ملعا

 لع درلا ىف ىطفتساو ؛ةوبنلاو ةيحرتلا لمالذ ناش 0 0 ملكت ىلاعتو هناحبس

 ماكحالا ناب ف عرش انه نمو« ىراصتلاو دوولا

 ؛ لكاس لالا قالا معا

 دقو« سفنناا نع ررضلا عفد دنع كلذو . آبجاو نوكي دق لكلا نأ لعا (ىلوآألا ةلأسملا)

 «© نه-- رفا ل #95



 ةيآلا «اورفك نيذلا .لثمو» ىلاعت 0 و

 1 1 17 ! عمسبال 54 قع , ىذلآ ليك 0 1 ١
 ريا لك مساس هدااس يورو يود 2و

 «١/11د ا مهف ىمع مكب رص

 هباستكا ةيفيك ىلإ نودتبيال مبنأ دارملا (نودتمي الو)
 0 ب مص ءادنو ءاعدالا عمسي الامب قعني ىذلا لثك اورفك نيذلا لثمو )9 ىلاعت هلوق

 «نولقعي ال مهف
 «ريدتلا ورظنلا اوكرت هللا لزنأ ام عابتاىلإ ءاعدلا دنع مهنأ رافكلا نع كح امل ىلاعت هنأ معا

 نيعماسلل اهيبنت لثملا اذه ل برض (انءابآ هيلع 0 ام عبتن لب) اولاقو « ديلقتلا ىلإ اودلخأو

 اذهنم مهريصف « نيدلاب ماهتهالا ةلقو ؛ ءاغصالا كرت ببسب هيف اوعقو اهف اوعقو اممإ مهنا مل

 رفاكلا ىلإ رقحيو ؛رافكلا لاوحأب ةفرعم عماسلا ديزي لثملا اذه لثمو « ماعن الا ةلزنمب هجولا

 كلذ ىف نوكيف ةميهبلاك هريص ثيح ؛ هردصل اةييضتو . هباقل ارسك نوكيف ؛ كلذ عمس اذإ هسفن

 لئاسم انبهو . ديلقتلا ىف هقيرط لثم كلسي نأ نع هعمسي نمل عدرلاو رجزلا ةيابن

 ةمجعملا نيغلابف بارغلا قعن امأو اهب حاص اذإ : منةلاب ىعارلا قعن (ىلوأآلا ةلآسملا)

 ىنعملا حيحصت : امهدحأ : ناةيرط ةيآلا هذه ىف ليوأتلا لهأ نم ءاملعال 4 ةيناثلا ةلأسملا)

 اوركذف اورمضأ نيذلا امأ « رامضا ريغ نم اهرهاظ ىلع ةنآلا ءارجا : ىناثلاو . ةيآلا ىف رامضالاب

 نيذلا وعدي نم لثمو :لاق هنأك « ةبيتق نباو جاجزلاو شفخألا لوق وهو :لوآلا : اهوجو

 زهرا ولا لإ عادلا ةلؤنعا الا وه ىثلا] ىعاتلا راصف . قغني ىذلا'لثكك قا ىلإ اورفك

 « اهب قوعنملا نغلا ةلزنمجرافكلا راصو « قحلا ىلإ ةاعدلا رئاسو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 توص نوعمسي اوناكرافكلاءالؤهو « دارا مبفت الو توصلا عمست ةميهلا نأ هيبشتلا هجوو

 نيذلا لثم :ىناثلا . هيبشتلاهجو لصح مرج ال ءاهناعمبو اهبنوعفتتي اوناكامو ؛ هظافلأو لوسرلا

 هآرجم ىرحي امو « منغلاك عيسي الام هئاعد ىف قعانلا ل |ةنك ناثوالا نم مهتملآ مهئاعد ىف ادانفك

 نأ كلشال ناكاذاف مئاهبلا هذبب مهفت ال 00 مانصالا هبشف : مبفت ال مئاهبلاو , مالكلا نم

 نأ هلبق امو لوقلا اذه نيب قرفلاو «لهجلاو مذلاب ىلوأ أرجح اعد نفق « الهاج دع ةميهم اعد نم

 نإ رهو (لارك 15 .ىاذلا وره فرذحتا هليق ىذلا لوقلا! شو ةؤغدملا "وه" قوذحما انهه

 لثمر :كيز نأ لاق كلاثلأ ٠ 6 عمست ٍِل مانصالا نال هلع دعاسي ال (ءادنو ءاعدالا) هلوق



 / ةيآلا «اوعبتا محل ليق اذاو» ىلاعت هلوق

 (نيلاض مهءابآ اوفلأ مهنا) هلوقو (بابلا ىدل اهديس ايفلأو) ىلاعت هلوق ًاضيأ هيلع لديو (انءابآ
 ةرهابلا لئالدلا نم هللا لزنأام اوعبتي نأب مجرمأ ىلاعت هللا نأ : ةيآلا ىنعم (ةثلاثلا ةلأسملا)

 هللا باجأو « ديلقتلاب ةلالدلا اوضراع مهن اكف , اننالسأو انءابآ عبتن امنإو « كلذ عبتن ال اولاق مهف

 : لئاسم هيفو (نودتبم الو ًائيش نواقعي ال مْوابآ ناكول وأ) هلوقب مهنع ىلاعت

 ىلإ ةلوقنملا مابفتسالا ةزمه اهيلع تلخد . فطعلا واو (ولوأ) ىف واولا (ىلوألا ةلأسملا)

 نوكي ءىثب رارقالا ىضتقت امال ؛ خيبوالل ماهفتسالا ةزمه تاعج امباو ؛ عيرقتلاو خيبوتلا ع

 هنع مهفتسملا نع رابخالا مابفتسالا ىضَتَةي م« ةحيضف هب رارقالا

 ناب فرتعت له : دلقملل لاقي نأ : اهدحأ : هوجو نم باوجلا اذه ريرقت 4 ةيناثلا ةلأسملا

 الإ هديلقت زاوج معن مل كلذب تفرتعا ناف ؟ ال مأ احم هنوك ملعي نأ ناسنالا ديلقت زاوج طرش

 ناو « لساستلا مزل رخآ دياقتب هتقرع ناو ؟ ق# هنأ تفرع فيكف اق هنوك فرعت نأ دعب

 ملعي نأ هديلقت زاوج طرش نم سيل : تلق نإو  ديلقتلا ىلإ ةجاح الف ء فاككاذف لقعلاب هتفرع
 وأ قع كنأ ملعت ال كديلقت ىلع تنأ نذاف الطبم ناكنإو ؛ هديلقت تزوج دق نذاف ؛ اقح هنوك

 ناكام مدقتملا كلذ نأ انردق ول انأ الإ ءىثلا اذهب املاع ناكمدقتملا كلذ نأ به : اهناثو . لطبم

 دج ونال نأ رذقت لعف ؟ لمفلت تدك اذام.تنأف., ًايهذم دنا ةيفاراتخا اماون طق .ىتلا كلذ اكل

 نم تدلق اذإ كنأ : اثلاثو . انهه اذكف رظنلا ىلإ لودعلا نم دبال ناكهبهذم الو مدقتملا كلذ

 رودلا امأ مزل ديلقتب هتفرع ناف ؟ دياقتبال مأ ديلقتب هتفرعأ ؟ هتفرع فيك مدقتملا كلذف  كلبق

 ملعلا بلطت نأ بجو مدقتملا كلذديلقت تبجوأ اذاف  ليلدب لب ديلقتبال هتفرعنإو « لساستلا اماو

 ديلقتلاب ال ليلدلاب هبلط مدقتملا كلذ نأعم « ليلدلاب ال ديلقتلاب تبلط ول كنال . ديلقتلاب ال ليلدلاب

 الطاب نوكيف هتفن لإ ةتوبث ىضفي ديلقتلاب لوقلا نأ كيف دل املاك كلك

 اهيبنت « ناطيشلا تاوطخ عابتا نع رجزلا بيقع ةيآلا هذه ىلاعت ركذ اما 4ةثلاثلا ةلأسملا)

 بوجو ىلع ليلد ىوقأ هيفو «ديلقتلا ةعباتم نيبو «ناطيشلا سواسو ةعباتم نيب قرفال هنأ ىلع

 ريغلا هلوقي ام ىلع وأ ؛ ليلد ريغ نم رطاخلا ىف عقيام ىلع ليوعتلا كرتو : لالدتسالاو رظنلا

 . ليلداسع ل
 نولقعي اوناك مهل ء صوصخلا هانعمو « ماع ظفا (ًائيش نولقعيال) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا)

 صاخلا هب دارملا نأ عم ماعلا ركذ زاوج ىلع لدي اذبف « ايندلا رومأ نم 2-1

 ىلاعت هلوقو نيدلا نم ًائيش نولعي ال مبنأ دارملا (ًائيش نولقعيال) هلوق (ةسماخلا ةلأسملا))



 ةيالا «اوعبتا مهل ليق اذإو» ىلاعت هلوق »8

 را ف عب وسر سلع وعْبأ مه ّلِق اَذِإَ ظ

 ه- ا 0 ه- 0 تع م ةمارع نوت ع

 1١17١« نود الو اعيش نولقعيال موابأ ناك

 ةيلكلاب ةعاطلا نع ةرفنلا لوصحل

 ةدسافلا بهاذملاعيمج لوانتي (نوملعت الام هللا ىلع اولوقت نأو) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا

 « مدلل اتحتسم راصف ؛ هيلعي الام<لاق هنكل , قحلا اداقم ناك ن آو هنالل , قإلا دلقم لوانتي لب

 ةيآلا هذهىف مذلا تحت هجاردنال

 (نوملعت ال اه هللا ىلع اولوقت نأو) هلوقب سايقلا ةافن كمت 4 ةعبارلا ةلأسملا

 سايقلاب لمعلا ناك ٠ بجاو سايقلاب لمعلا نأ ىلع ةلالدلا تماق ىتم هنأ : هنع باوجلاو

 ملعب ال امب ال ؛ معي امب هللا ىلع الوق
 مهوأبآ ناكولوأ انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذإو إل ىلاعت هلوق

 «نودتم الو ًائيش نولقعي ال
 ىف «نمو ىلع ا هل: هدأ لاوقأ ةثالث ىلع (مل) هلوق ىف ريمضلا ىف اوفلتخا مهنأ ملعا

 ىلع دوعي : اهنناثو . مثركذ قبس دقو , برعلا وكر شم مهو (ادادنأ هللا نود نم ذختي نم) هلوق

 نايبىف ةغلابم « تافتلالا قي رط ىلع « ةيباغملا ىلا ةبطاخلا نع لدعف (سانلا امأاي) هلوق ىف «سانلا»

 تلزن: سابعن|لاق : اهثلاثو . نولوقي اذام قملا ءالؤه ىلا اورظنا . ءالقعلل لوقي هناك ملالض

 اوناك مرهف . انءاباهءاع اندجو ام عبنت : اولاقف :مالسالا لإ هللا لوسر مهاعد نيح كلذو « دوهلا ىف

 نأ الإ ٠ روكذم ريغ ىلإ دوعن « 0 ىةيانكللاو «ةفنأتَسم ةيآلا انه لعف ء انم ملعأو «انم اريخ

 عبتن لب) اولاق 9 منع ىلاعتهللا ىكح مث مث ؛روكذملا ىلع دوعي اك« مولعملا ىلع دوعي دق ريمضلا

 لئاسم هيفو (انءابآ هيلع انيفلأ ام

 لب) هلوقك ءاتلا :هفرحأ ةنامت 1 «لب» و «له» مالرغدي 2 (لوألا ةلأسملا)

 لبرداضلاو(نيزلب) ىازلاو (تلوس لب) نيسلاو (بوث له) ءاث !او (عبتت لب) نونلاو (نورثؤت

 ضعبلاهقفاوي نم مهنمو . راهظالا 2 ءارقلا 7 (عبط لب)ءاطلاو (متتنظ لب) ءاظلاو (اولض

 اسال رهين ابظالااو

 هيلع اندجوامعبتن لب) ىرخأ ةبآ ىف ىلاعت هلوق ليلدب .اندجو ىنعمب (انيفلأ) (ةيناثلا ةلأسملا)



- 

 , ةيالا اشم و اللات كمأيامإ» لاك لوف

 ىلعالإ نوكي ال ءابلاؤتو اهقاعتو كفورملا هده تاروصتو ! ىجحلا اذك رآا ديراب 1

 0 اهناثو . ةيفخ تاوصأو فور ابسفنأ ىف اهنأ تبق ؛ جراخلاف اهيلاوتو اهبقاعت ةقب

 رمآلاف : ىلاعتهللا وه اهرسأب ثداوحلا قلاخ ْنأ وهو انلصأ ىلع امأ ؟.وه نم رطاوإلا هذه 0

 مالكلالعف نم مهدنع ملكتملا ناالف اضيأو ؛ كلذب نولوقيال مهف ةلزتعملا لصأ ىلع امأو : رهاظ

 افوصوم هللا نوك مزل ءافخسو ابذك نوكي ام ابفو « ىلاعت هللا وه رطاوخلا هذه لعاف ناكولف

 كلت لوصح هركي دق دبعلا نآل : دبعاا وه ابلعاف نا : لاقي نأ نكمي الو « هنع هللا ىلاعت كلذب

 : لاصتالا ليس لع نضعبلا لا ضيا اجت لب عفدتتالةتبلا|ممأ عم هسفن نعابعفدفلات<وءرطاوخلا

 ىضقأق مالكلا اذهب نالكتي اميلعلف « ناطيشلا امأو كاملا امأ وهو« رخأ ىف ا د1

 فورحلا هذه عمسي هناف , ممصلا ةياغ ىف ناكناو ناسنالا نا ىنح , بلقاا ىصقأ ىفو ؛ غامدلا
 00 ةتبلا ةزيحتم ريغ . ابسفنأب ةمئاق تاوذكلملاو ناطكلا نأ انلق نام تاوصأألاو

 تناك ناو: لاش تإاضنا مل ةفيطا ماسجأ ان الذ ناو. لاففالا هن لثه ىلع ةرداق

 دع ل 5 نطاوب ىلإ مالكلا اذه لاصيإ ىلع نوردقي مهنأ الا رشبلا نطاوب جلوتت ال

 لصوت و ؛ همسج قراخمو ؛ رشبلا نطاب قياضم ىف ذوفنلا ىلع ردقت ابتفاطل ةياغل اهنا لاقي نأ اضيأ

 لانا ناوك تسحب «بقرلا كح 5 ا عم اهنا مث ؛ هغامدو هبلق ىصقأ ىلإ مالكلا

 قراخلاو قياضملا هذه ىف اهذوفن ىضتقيال مرج الف ء لصفنيال الاصتا ضعبلاب هئازجأ ضعب

 اهقئاقحةفرعمف ماألاو اهداسف ىلع ليلدالامت تالاهت> الا هذه لكو !مثازجأ قرفتو « اءااصقنا

 ةكمالملاىلإ كبر ىحوب ذإ)ىلاعت هلوق ريخلاب ةكئالملا ماهلا تايثا ىلع لدي امبو ؛ ىلاعت هللا دنع

 رابخالا نم هيلع لديو : مهئادعأ ىلع موعجشو تابثلا مومهأ ىأ (اونمآ نيذلا اوتبثف مكعم ىنأ

 3 اذاد ايا تيدحلا, نر. «هل كلل مدآ ناب ةلل ناطيشللا ناد مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 كلملاورسيالاهبلق نذأ ىلع مثاج ناطيسشلاف اكلم هب هللا نرقو اناطيش-هب سيلبا نرق مدآ ىنبل دولوملا

 1 ىعادلا كلملا رسف نم ةفسالفلاو ةفوصلا نمو «هنأوعدب امبف نعالا هبلق َنذأ ىلع ماج

 ةيدضغلاو ةيناوهشلا ةوقلاب رشاا ىلإ ىعادلا ناطيشلا رسفو « ةياقعلا ةوقلاب

 ءامادةملكب هركذولاعت هنآل « حئابقلاب الإ سأي الن اطيشلا نأ ىلعةيآلا تاد «ةيناثلا ةلأسملا)

 رشا ىلإ هنمدرج نأ ض رخل نكل « ريخل ا ىلإ وعدي دقناطيشلا نا : نيفراعلا ضع لاقو ؛ رصحلل ىهو

 لضافلا نم هجرخي نأنم نكمتيل ؛ لضافلا ىلا لضفألا نم هرحب نأ اما : عاونأ ىلع لدي كلذو
3 

 ايس ةقشملا داي ةزإ يضل . 'قضالا سساإلا ىلإ ةابساللا زضافلا ىدرخ نلاكا)



 ةيآلا «ءاشحفلاو ءوسلاب كرمأبامنا» ىلاعت هلوق .

 انبه هللا دارم سيلف ىنعملا امأو : ةغللاب قلعتيام اذه . ناّريدّقتلا تناتخا نإو « ناب راقتم ناينعملاو

 كوعديامىلإ هادعتت نأ رذحا : روكذملا فصولا ىلع لكلا هل حيبأ نملليق هن اكلب« ةغللاب قاعتيام

 هيطخ نع هرجز اي . هبشاا ىلإ لالحلا ىطخت نع مالكلا اذهب فلكملا رجزو . ناطيبشلا هيلا

 كلذب نيزيف ؛ ةهبشلا ىرجم ىرحي اه ءرملا ىلإ قلي امإ فنراطيشلا نآل : مارحلا ىلإ
 ىأ ًانيبم اودع هنوك وهو . ريذحتلا اذه ىف ةلعلا نيب مث « كلذ نع ىلاعت هللا رجرف ؛ هل لحي الام

 ىلاعت هلوق ىف اهنم ةعبرأ « ةوادعلا ىف ةعبس ارومأ مزتلا ناطيشلا نآل كلذو . ةوادعلاب رهاظتم

 ةثالثو (هللا قلخ .نريغيلف مهنرمآلو « ماعنألا ناذآ نكتبيلف مهنمآلو « مهنينمألو مهناضالو)

 نعو مهفلخ نمو ميديأ ناد له ميتال مث ١ مقتسملا كطارص مهل ندعقأل ) ىلاعت هلوق ىف اهنه

 اودع ناك رومألا هذه ناطيشلا مزتلا املف (نيرك اش مرثكأ دجت الو مهلئاوش نعو مهنامبأ

 كلذي ىلاعت هللا هفصو اذباف ؛ ةوادعلاب ًارهاظتم

 اذهف («نودلعت الا٠ هللا ىلع اولوقت نأو ءاشحفلاو ءوسلاب رمأي امنإ إب ىلاعت هلوق امأو

 ىصاعملا عينج لوانتم وهو . ءوسلا : اهلوأ : ةثالث رومأ ىلع لمتشم وهو « هتوادع ةلمج ليصفتلاك

 نم عون ىهو ؛ ءاشحفلا : اهناثو . ب العلا لاكفأ لمن وأ حراوجلا لاعفأ نم ىصاعملا كلت تناكءاوس

 لق ال1 0 اهملاكو .ىطاعللا | نم: لتحفتسلو مظعتسي ىذلا وهو : هعا ونأ حبقأ امنآل « ءوسلا

 عاونأ مظعأ نم ىغبني ال امْب ىلاعت هللا فصو هنأل ؛ ءاشحفلا عاونأ مسبقأ هناكو (نويلعت ام هللا

 ةيآلا ىف لخديف (ناطيششلا تاوطخ اوءعبنتالو) ىلاعت هلوقل ريسفتلاك ةلما هذه تراصف . رئابكلا

 "اك هو هيلا ليلا و رةكللاا و, رئابكلاو رئاغصلا ىلإ وعد ناطيشلا نأ

 نم اهدجن ىتلا رطاوخلا هذه نع ةرابع « هتسوسوو ناطيششلا رمأ نأ عا (ىلو ألا ةلأسملا)

 مهضعإ لاقف « اهتايهامىفاوفانخا : اهدحأ : هوجو نمرطاوخلا هذه ىف سانلا فاتخا دقو . انسفنأ

 "ا ا ١ تارعلإلا اف ىو كااروصت اهنا“: ةفسالفلا لاقو ؛اةيفخ تااوصأاو كقورح اهنا

 مل ناو , هوجولا ضعب نم ءايشاألا كلت هبشت روصلا كلت ناف « ايارملا ىف ةعبطنملا روصلا لاثم ىلع

 هوجولا لك قال ةبباشم نكي

 افورح امنوك ىف فورحلا هذه هبشت له : اهتاليختو فورلا هذه روص : لوقي نأ لئاقلو

 كلاس لاا ده نإ 11 وقلا ذاق, لفووح فيورت) وصف: لو ن1 ناك نظ ؟ اهدنا الزوأ

 ىسفن نم دجأ ىنكل ءافورح فورهلا هذه تاروصت نكت مل ىناثلا نكن او ؛ ةيفخ فوردو

 ىف ملكتي ال ىبرعلاو ٠ جراخلا ىف اهماظتنا بسح ىلع ةمظتنم ةبترتم تاوصاللاو ففورملا هذه



 ِ ةيالا «ناطيشلا تاوطخ اوعبنت الو» ىلاعت هلوق

 -ش ناو ء ضرالا ىف اس لاحلا ىلع هتبصن تش نا (ايبط الالح) هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا)

 لوعفم هنأ لبع هتبصن

 نال «بيط هنأب فصوي لالحلاو : رهاطلا ىندمب نوكي دق ةغالا ىف بيطلا (ةعبارلا ةلأسملا)

 ذلتسياموه لصالا ف بيطلاو (بيطلاو ثييخلا ىوتسيال لق) ىلاعت لاق ؛ ثيبخ هنابفصوي مارحلا

 هذلتست الف سفنلاههر كت سجنلانال ٠ هيبشتلا ةبج لع لالحلاو:زهاطلا هب فصوو. باطتسيو هب

 ذلتسملاهنأل والا. نابجو ةيآلاىف بيطلاب دارملا فو ٠ هنع رجزي ع رشلانال .ذلتسم ريغ مارحلاو
 لوانت ناهنال ىمشيام سنج نمناك اذإ اميطنوكي امنإاذهىلعفراركستلا مزال الحلا ىلع هانلمح و لانءال

 حابملا هنم دارملا: ىناثلاو. ةبيشدنعالا لقاعلانمكلذ عقب نأدعبي ناك ناو اما رحداع هيف هل ةوبشالام

 هلوقو الالح هسنج نوكي ام هنم دارملا (الال-) هلوق ناف  ٍلسنال : انلق . راركتلا مزلي هلوقو

 ثيح نف ؛لكآلا هباطتسانإو مارحلا لكأ ناف ريغلا قح هب اقلعتم نوكيال نأ هنم دارملا (ًابيط)

 ىاتيلاةلازومأن ؤلكاأب نيتنلا نإ):لاغت قاف اك ًاباظتنما نزلك الوزن ةرضم تتتفيمجاقعلا لإ

 (اران مهنوطب ف فواكأي امنإ ابلظ
 ؛ لئاسم هيفف «ناطيشلا تاوطخ اوعبنت الو إل ىلاعت هلوق امأ

 صخور يلك“ نا 0 ىدحإ ىهو ؛ فاسكلاو رماع نبا أرق (ىلوألا ةلأسملا)

 1 كنالف نيعلا د نم ام ءاطلا ناك نوقالاو 5 ءاطلاو اا مد (تاوطخ) مصاع نع

 ةفرغ وحن «نزولا ا لعف 7 عمجلا نيعلا 87-5 > تعمج اذاف ةوطخ ةد>حاولا

 نأ كلذو ةفصلاو مسالا نيب لصفلا عمجا اذه وحن ىف لعف 5 عمجلل نيع معلا كي و تافرغو

 امو « تاوهشو ةوهشو ؛ تافرغو ةفرغو ؛ تارمتو ةر6 وحن ؛ نيعلا كي رحتب هتعمج امسا ناكاد

 ٌندحل اعتباألا نم ةوطخلاو 5 تالعو ةلمعو ؛ تاخضو ةيححط : م نيعلا لكس عتمج تعز ا

 ةمد ا ا تلطو لصالا ىل اع ه اف نيعلا فذدخ نم امو نيعلا كي رحت عمجيف ؛ 2 تافصلا

 قج وادع اَو ىنءعةوطخلاوةوطخلا : قابشلا هنع هآور ىف تيكسلا نبا لاق 6 ةيناث أثاا هل أسملا)

 امل مسا ةؤفطاو 3 ةوثح توثح : لاق هك نيمدقلا نيبام ةوطخلاو ةوطخ تاوطخ : ءاارقلا نع

 ناكملا ةوطخلاف كززكا ناك اذإو كفارغا امل مسأ ةفرغلاو « ةفرغ تفرغ كاد و ظ كرذح

 م00 لا ىه ةفرغلا نأ م. ىطختملا

 ناطبشلا تاوطخ : الاق امهن اف  ةسنف نباو جاجزلا لوق اذهو ؛ ناكمم ما ةوطخلا نال : هقير ْط

 ماهرتأ !رمملدل , كهل ل ريدقتلاف ؛ فسم تل تلعج نإو هقرط



 ةيآلا «ابيط الالح ضر'الا ىف ام اولك سانلا اهيأاي »ىلاعت هلوق ١

 8مم
082 20 1 - 0 

 رس هم ل نه ورع ىلا د ملا اا ل 6 ٍِ را 5

 0 درا اقام م 0-0 نم 0 ناطيشلا ل

 بيل نإ اماالام 0

 ناطيشلا ترق اوعش 4 .اينلم الاقل رزارالا ىف امن اولك سانلا هيأ ايل لجو زع هلوق

 («نويلعت الام هللا ىلع اولوقت نأو ءاشحفلاو ءوسلاب 5ك نما ام قرع مك هنا

 تا | ركاب ةعيأر | ]لا نم ندحوملا امو: هلئالوو ديخؤتلا ني امل للخت هنأ معا

 ,نيقيرفلا ىلع هماعنا ركذب كلذ عبتأ ةرفكلا ءاسؤر عبتيو « ادادنأ هللا نود نم ذختي نمو

 ؛مهنعهمعل و ةلاسحأ عطق ف روت 1 2 هب فكل فار و: هأاصع نم ةيصعم نأ ؛ مهلا هناسحاو

 لئاسم هيفو (ضرالا ىف ام اولك سانلا اهمأ اي) لاق

 «بئاوسلا مبسفنأ ىلع اومرح نيذلا ىف ةيآلا تلزن : سابع نبا لاق (ىلوالا ةلأسملا)

 بدم ىنبو « ةعازخو . ةعصعص نب رماع ىنبو ؛ فيقث نم موق مهو « رئاحبلاو ؛ لئاصولاو

 وه ىذلا لحلا نم هلصأو : هنع رظحلا ةدقع تاحنا ىذلا : حابملا لالحلا (ةيناثلا ةلآسملا 9

 اذإ نيدلا لحو ِ لوزنلل لاك رالا دع لح هنال ؛هب لزت اذإ ناكملاب لح : هنمو . دقعلا ضيقت

 تلحو 2 مارحالا ةدمع لح ةنال 4 همار>حأ نم لحو : ةدملا ءاضقناب ةدقعلا لالح ال (« بجو

 مل الا ل هللا و «فاذعلا نم. ةعناملاب ةدقعلا لالحال كو ىأ + ةيوقعلا هلع

 نوكي دق مارحلا نأ ملعاو . هب لحنت نيهلا ةدقع نال . نيهلا ةلحت اذه نمو ؛ سبلل ىطلا نع لحي

 هلك أ ىف نذأي مل اذإ ريغلا كلك, هئبخل ال امارح نوكي دقو . رخاو مدلاو ةتيملاك« هئبخ امارح

 نيديقلا نع ىلاخلا وه لالحلاف



 ىلوالا ةعيطلا

 هعبط مزتلم نم بلطي

 1 ربل هج
 م 2 ا أس 3 6 9

 لهزالا غم اهل نادي تنييرسشلا تنحل عبط رتاُم

 -- 0 و همزللل ةظوفحم لقللاو عمطلا قوقح

 ةيرصملا ةيببلا ةعبطملاب عبط
 ةيداليم ١ ةرلاف علل ةبرجم ١ “هاب



10 

2 

2 

2 

2), 

2) 
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 -ى
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 «هللاهملءب ربيخ نما ولعف: امو » ىلاعت هلوق

 ةيالاعتاف رعنم مف اذافد

 ةيآلا «كاده ايد ا

 ضافأ ثيح نم اوضيفأ 5 (

 ةيالاعسانلا

 ةيآلا هللا اورفغتساو»

 ةيآلا «مككسانم متيضق اذاف)

 «وءابأ رك ذك هللااوركذاف»

 انبر كوي نم سانلا نفد

 ةيآلا «ايندلا ىف انتا

 ّق انآ امر لوقي نم مهمو»

 ةبآلا «ةنسح ايندلا

 مايأ ىف هللا اوركحذاو»

 ةيآلا «تادودعم

3 . 

 مثإالف نيموي ىف لجعت نفد ىلاعت هلوق ؟

 اناا

1 

 اال

 سروهفلا 8

- 

0 

 ةيآلا «هبلع

 «هلوقكبجعي نمسانلانمو»
 ةيآلا «ماصخلا دلأ وهو»

 115 عشا نتا هل لبق اذإره

 ةيآلا « هج هبسغل»
 «ةنيندن ىرشي نم سنقل ناو

 اولخدا اونمآ نيذلا امأ ايد

 ةيآلا «ةفاك ملسلا 2

 مكتءاج اما دلا نك مالز ناف»

 ١ «ةيلا
 مييتأت نأ الإ نورظني لهذ

 ةيآلا «هللا

 «رومألا عج رت هللا ىلإو»



 ها

 انذلللا

١18 

00 

 اد

 ةبآلا «رسعلا 1 1

 ىاف ىنع ىدابع كلأس اذإو»

 ةيآلا «بيرق
 «ىناونمؤيلوىلاوبيجتسلف» » د

 تفرلا مايصلاةلبل كل لحأ» د
 ةيآلا «مئاس 2

 سايل متأو 2 سايل نه» » د

 ةيالا «نمل

 11 نك منك ركأ هللا لعد 00

 ةيالا ءكسفتأ

 ارمتاو قه وركب لالظر 1

 ةيآلا 2 هللا بتك ام

 ةيآلا او رشاو اوكو» » د

 -ى

 ل نيش ىتحر 2

 ةيآلا «ضيبالا
 «ليللا ىلامايصلا اومتأ مثد ىلاعت هلوق

 فاكتعالا

 ءاهوبرةتالف هللادودح كلت» ىلاعت هلوق

 لاما ِح

 منيب كلا 50002

 ةيآلا «لطابلاب
 ةيآلا«ةلهألا نع كنولأسي» » د

 تويبلا) 1 فانربلا نسلا»

 ةيآلا «اهروبظ نم

 اكل

 الك

 1 ا ليبس ىف اولتاقو»ىلاعن هلوق )8

 ةيآلا «كولتاقي
2 0 

2 

2 

 «مثومتفقث ثيح مولتقاو»
 ةيآلا «لتقلا نمدشأ ةنتفلاو»

 لحس دع مواتاقت الور

 ةيآلا «مارحلا

 نوكت ال ىح مولتاقو»
 ةيآلا «ةنتف

 «مارملا رشلاب ءارحلا رهشلا»

 اودتعاف يلع ىدتعا' نفد

 ةيآلا «هيلع
 ةيآلا هللا ل يبس ىف اوقفنأو»

 ,ةكلملا ىلإ ؟بديأباوقلت الور

 سلا ةررمعلا و حلا ارمارد

 ةيآلا «مشرصحأ ناف»

 ةيآلا «اضيرم مكنه ناك نقد

 «كسنوأ ةقدصوأ ا يص نمو

 0 سا

 «مايأ ةثالث مايصف دحب/ نفد

 ةيالا (ةلماك ةرشعكلت»

 قرط اخ داق نذ مناكلذ»

 ةيآلا «مارحلا دجسملا

 ةيآلا «تاهولعم ربشأ جحلا»

 نفوسفا | ذاو تضار) دكر

 ةيآلا «لادجالو
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 !, ىرآرلا للا ءامالا ريسفت نم نيماكأ ءولا سرهف 3 اا 9 :
 يالا

 ةيآلا «نمآ نم ربلا نكلو»ىلاعت هلوق ١ ىفامم اولك ساثلا اهمأ ايد ىلاعت هلوق ٠

 اذإ مهدهعب نوفوملاو» » >» 4 ةيالا «ضرألا

 ةيالا (اودهاع «ناطيشلا تاوطخاوعبتتالو» » » .*

 ةيالا «ءارضلاو ءاسأبلا ىف» 7 ا «ءاشحفلاو ءوسلاب كرمأي امإ» ار 3

 58مل نذلا اماايجن ديانا 7 لزنأام اوعبتا مليقاذإو» » » 5
 «صاصقلا يلع ةيآآلا علل

 «دبعلاب ديعلاو رحلاب رخلا» 00 * ه+ ةنآلا «اورفك نيذلا لثمو» » > /

 «ءى* هيخأ نمهل قع نف» ١» » 5 نا 06 : ا م 2 0

 ةيآلا (ةايح صاصقلا فكل و» ا 0 ١١  0 2) 2نر دلال 2

 مدحأ رضحاذإ يلع تفشل ملا ةتمملاب قاعتي امف لواللا لصفلا ٠٠

 ةيالا «توملا ةتيملاب عافتنالاو « غابدلا 0
 ةيالا «أريخ كرت نأ» » » 54 نيل 6

 ةيآلا «نيبرقاآلاو نيدلاوأ» » » 5 مدلا مسرحت ىف ىناثلا لصفلا ١
 ةيالا همس أم دعب هلدب ا ريزنخلا ىف ثلاثلا لصفلا <

 افنج ىصوم نم فاخ نمث» » » ١ ' ريغل هب لهأام ميرحت ىف عبارلا لصفلا ٠ع
 ةيآلا ءامثإ وأ ْ لا لا

 دمك الونما ىذلا امأ[90 3 د“ رظضملا ف سداسلا'لصفلا 4

 ةيآلا (مايصلا يلع رخلاب ىوادتلا 7

 ةيآلا «تادودعم امايأ» » »> لزنأام نومتكي نيذلا نإ» ىلاعت هلوق
 ةيآلا «اضي رد كم نك قو را اذ م ةيآلا «هللأ

 "كل فرت لا لعرر »د ىك 1١ اورتفا نيدلا كتلوأ» 315

 «هلريخ وف اريخعوطت ن هر هر 0/6 «ىدملاب ةلالضلا

 ةيآلا «ملريخا ريض لوو 0 0 باتكلا لزن هللا 3 كلذ 3 056

 ةقلراىدل[نكاصمر ريشا »5 هك | ةيآلا «(قحلاب

 ةنالا 4 نآرقلا (مهوجوأ ول نأر لا مبلل )7 2 ف
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